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I. — GEÇEN 1 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Sakarya Üyesi Osman Salihoğlu, Kamu Yöneti

minde ve harcamalarında etkinlik ve verimliliği sağ
lamak ve savurganlığı önlemek amacıyla alınacak 
ekonomik ve mali önlemler hakkında yetki kanunu 
tasarısının Genel Kuruldaki oylanması ile ilgili ola
rak basınımızda Senatonun manevi şahsiyetini zede
leyecek ölçülere varan neşriyat; 

Tabii Üye Mehmet Özgüneş 26 Eylül 1978 gün
kü 74 ncü Birleşiminde Genel Kurulda bulunmadığı 
halde yerine oy kullanılmış olduğu; 

Yozgat Üyesi Süleyman E. Ergin, hacı adayı va
tandaşlara yapılan farklı davranışlar ile Hac Yönet
meliği; 

Gümüşhane Üyesi Ömer Naci Bozkurt, öğrenci 
yurtlarının boşaltılması; 

Konya Üyesi Erdoğan Bakkalbaşı, Kamu Yöneti
minde ve harcamalarında etkinlik ve verimliliği sağ
lamak ve savurganlığı önlemek amacıyla alınacak 
ekonomik ve mali önlemler hakkında yetki kanunu 
tasarısının Genel Kurulda görüşülmesi ve oylanma
sı; 

Konularında gündem dışı birer demeçte bulundu
lar. 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, İçtüzüğün 115 nci 
maddesi gereğince demeçte bulundu. 

Görev ile yurt dışına gidecek olan : 
Maliye Bakam Ziya Müezziııoğlu'na, İşletmeler 

Bakanı Kenan Bulut oğlu'nun; 

Çalışma Bakanı A. Bahir Ersoy'a Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakam Ali Topuz'un; 

Vekillik etmelerinin; 
Bir süre önce boşalan Devlet Bakanlığı ve Baş

bakan Yardımcılığına Devlet Bakam Hikmet Çetin' 

II. — BU BİRLEŞİRİ 

Devletçe İşletilecek Madenler hakkında kanun ta- I 
sarısının; maddeleri onaylandı, tümü açık oya sunul
du; oyların ayrımı sonucunda kanunlaştığı bildirildi, j 

AP ve CHP Grup Başaknvekillerinin, Gene! Ku

rul çalışmalarına devam kararı alınarak, gündemde 

mevcut 820, 821, 822 ve 823 Sıra Sayılı kanun tasan 

rANAK ÖZETİ 

in atanmasının, bu nedenle boşalan Devlet Bakanlı
ğına bağlı kuruluş ve görevlerin Devlet Bakanlığı ve 
Başbakan Yardımcılığına verilmesinin, sözü edilen 
Devlet Bakanlığının kaldırılmasının; 

Uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Demokratik Alman Cumhuriyeti Halk Meclisinin 
resmi davetlisi olarak Parlamento Heyetimizin Al
man Cumhuriyetini ziyaret etmesine dair Başkanlık 
tezkeresi onaylandı. 

Devletçe işletilecek madenler hakkında kanun ta
sarısının, görüşülmesi bitinceye kadar öncelik ve ive
dilikle müzakere edilmesi onaylandı, tümü üzerinde
ki görüşmeler tamamlanarak maddelere geçilmesi ka
bul olundu, 1 nci madde üzerinde bir süre görüşül
dü. 

Anayasanın 83 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası ge
reğince 4 Ekim 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te 
Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılmasına 
dair 48 üyenin imzasına havi önerge okundu, gereği
nin yapılacağı bildirildi. 

Millet Meclisinin 4.10.1978 tarihinden 1.11.1978 
tarihine kadar tatile girmiş olması ve Cumhuriyet 
Senatosunun Millet Meclisi ile birlikte tatile girmesi 
gerekeceğinden, 1.11.1978 tarihine kadar tatile giril
mesi kabul olundu. 

1.11.1978 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 24.00'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Afyonkarahisar 

Fevzi H. Esat oğlu Mustafa Çelik 
Divan Üyesi 

Tabii Üye 
Emanullah Çelebi 

"T 
TUTANAK ÖZETİ 

- -••- ^^wm 
ve tekliflerinin görüşülmesine dair önergesi kabul 
edildi. 

1997 sayılı Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri 
ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanununa ek kanun 
tasarısının gündemdeki bütün işlere takdimen görü
şülmesi onaylandı, maddeleri kabul edildi, kanunlaş
tığı bildirildi. 

518 — 
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CHP Grup Başkanvekillerinin 5 . 10 . 1978 ta
rihinden itibaren 1 . 11 . 1978 tarihine kadar tatil 
kararı alınmasına dair önergesi kabul edildi. 

Kayseri Üniversitesi Kurulması hakkmda kanun 
teklifinin gündemdeki bütün işlere takdimen görüşül
mesi onaylandı, maddeleri kabul edildi, tümünün ad 
okumak suretiyle yapman açık oylaması sonucunda; 
Genel Kurulda çoğunluğun bulunmadığı anlaşjkbğın-
dan; 

1 . 11 . 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 20.50'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fevzi H. Esatoğlu 

Divan Üyesi 
Af yonkarahisar 
Mustafa Çelik 

Divan Üyesi 
Tabii Üye 

EmanuUah Çelebi 

III. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Senato

su Araştırma Komisyonu raporu. (10/12 - 10/15 -
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi: 3.10.1978) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fevzi H. Esatoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : EmanuUah Çelebi (Tabii Üye), Mustafa Çelik (Alyonkarahisar) 

BAŞKAN — Devletçe İşletilecek Madenler hak
kındaki kanun tasarısını görüşmek üzere yeter sayıda 
Cumhuriyet Senatosu üyesinin Cumhuriyet Senatosu

nu toplantıya çağırması üzerine toplanmış bulunan 
Cumhuriyet Senatosunun 77 nci Birleşimini açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı) 

IV. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yeter sayı var, görüşmelere başhyo-

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Anayasanın 83 ncü maddesi gereğin
ce toplantıya çağrılan Cumhuriyet Senatosu, önce
likle toplantının nedeni olan konuyu müzakere ede-

(1) 819 Sıra Sayılı basmayan 3 . 10 . 1978 tarihli 
76 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

ceğinden; bu da Devletçe İşletilecek Madenler hak
kında kanun tasarısı olduğundan, müzakeresi yarım 
kalan kanun tasarısını görüşmek üzere gündeme ge
çiyorum. 

Birinci madde üzerinde görüşmeler başlamış idi 
ve madde üzerinde söz isteyen Sayın Niyazi Unsal 
konuşuyorlardı. Sayın Unsal, buyurun. 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakan ve Sayın Komisyon Başkanının hazır 
olduğu lütfen tutanaklara geçsin efendim. 

— 519 — 
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BAŞKAN — Evet efendim, Sayın Komisyon Baş
kam Hasan Güven ve Sayın Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanı Deniz Baykal hazırlar. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üyelerin ya
zılı bir kâğıt ile söz isteklerini bildirmelerini rica edi
yorum. 

Buyurun Sayın Unsal. 
NİYAZt UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Birinci madde üzerindeki konuşmamın belli bir 

bölümünü bundan önceki oturumda yapmıştım. Ko
nuşmama, zaman nedeniyle kestiğim yerden devam 
ediyorum. 

Birinci madde kapsamına giren kamulaştırma iş
lemlerinde ben, maddenin belli birkaç madenle sınır
lı kalmasını yeterli bulmamıştım. Türkiye'deki ma
denler köktenci çözümlere kavuşturulmalıdır. Eğer 
böyle yapılmaz da, Bakanlar Kurulunun tercihleriyle 
veya o günlerin koşulları içerisinde bazı gereksinme
lerle bir veya birkaç maden üzerinde sınırlı bırakı
lırsa, bu, ileride Devletin belli bir yerden aldığını 
bir başka yere aktarması veya vermesi demek ola
caktır. 

örneğin, bir ferrokrom tesisi kuracak Devlet, 
bu iş için termik santrala; yani kömüre, demire, kro
ma ve diğer yan madenlere gereksinme duyacaktır. 
Yalnız kömürün veya demirin kamulaştırılması böy
le bir tesisin kurumundaki sorunu çözmez. Bu ne
denle, biz sorunu köktenci düzenlemelerle (Tekrar, 
tekrar söylüyorum) ele almadan yanayız. Maddeyi bu 
yönleriyle, daha doğrusu, tasarıyı bu yönleriyle nok
san buluyoruz. 

Ayrıca, birinci maddede genel bir kapsam var
dır. Buna rağmen, gerek birinci maddede, gerekse 
onu izleyen tüm maddelerde, yani yasa düzenleme
sinde kamulaştırılacak madenlerle ilgili yan tesislerin 
ne olacağı belli değildir. Örneğin; cevher zenginleş
tirme, kontra yıkama veya kırma tesisleri ve buna 
benzer diğer tesislerin ne olacağı, bu tasarı içerisinde 
açıklıkla ele alınmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Gerek madenlerle ilgili, madenlerin zenginleştiril

mesiyle ilgili yan tesislerin, gerekse madenlerin belli 
bir bölümü dışında kalanların bu yasa içerisinde tü
münün ele alınması yanında, önemli bir noksanlık 
da şudur : 

Bu yan tesislerle ilgili açıklık olmadığı halde, her
hangi bir maden işletmesinin o madenle ilgili açtığı 
galerilerin burada kamulaştırılacağmdan söz edil

mektedir. Bizim anladığımız kadarıyla, bir madende 
açılacak galeri, o galeri içerisinde bulunan cevherin 
boşaltılmasıyla ilgilidir. Cevher boşaltıldığına ve ya
pılan galeri içerisindeki cevher temizlendiğine, alın
dığına ve satıldığına göre, burada bir kamulaştırma
nın söz konusu edilmesi bizce doğru değildir. Ma
den, galerinin son bulduğu noktaya kadar alınmış, 
madeni işleten tarafından satılmış ve kullanılmıştır. 
Artık o galerinin yeniden kamulaştırılması, devralın
ması veya buna bir karşılık ödenmesinin hiç bir an
lamı yoktur ve bu yolla, sanıyorum ki tasarı uygu
lanmaya başladığı zaman, birtakım haksız kazanç 
sağlamak isteğinde olanlar çabalarını daha da artıra
cak; hiç bir işe yaramayacak, daha önceden kulla
nılmış, içerisi boşaltılmış galerileri devretmek ve bun
larla ilgili devir tahminlerinde bulundurmak suretiy
le Devlete büyük yükler yükleyecektir. 

Tasanda bu yönlerin açıklığa kavuşmamış olması 
bizim kuşkularımızı artırmaktadır. 

Ayrıca, bizim Devlet tarafından işletilen maden
lerde bile kesinkes rezervler belli değildir. Abartma
dan söylüyorum; özel kesim elinde işletilen maden
lerin % 80'inden fazlasında rezervin ne durumda ol
duğu da belli değildir. Rezervi belli olmayan yerlerde 
kamulaştırmanın nasıl yapılacağı; rezerv tespitinden 
sonra mı yapılacağı veya şu andaki durumuyla mı 
yapılacağı tasarı metninde açıklığa kavuşmamıştır. 

Bu yönleriyle 1 nci madde kapsamına giren genel 
kamulaştırma düşüncesinde ben, eksikliklerin olduğu
nu işaretlemek için söz aldım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Unsal. 
Söz sırası Sayın Kemâl Sarıibrahimoğlu'nda. Sa

yın Sarıibrahimoğlu, 1 nci madde üzerinde buyurun 
efendim. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Muh
terem arkadaşlarım; 

1 nci madde, yasanın âdeta özeti durumunda oldu
ğu ve de dünkü görüşlerime muhalif bulunduğu için 
tekrar konuşmak zaruretini duymuş bulunmaktayım. 

1 nci madde «'Belirli bölgelerde, belirli cins maden
lerin işletilmesi, aranması vesairesine Bakanlar Kuru
lu karar vermeye yetkilidir.» der, Devlet teşekkülle
rinden hangisi tarafından aranacağının bu kararda be
lirtileceği ve Maden Tetkik ve Arama Kurumu hak ve 
yetkilerinin saklı olduğu ifade edilir. 

Aslında, dün de söylediğim gibi, Anayasanın 130 
ncu maddesi muvacehesinde, bence bir yerde haşiv 
mahiyetinde bir yasadır ve yasa tekniğine de aykırı-
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dır, çünkü Maden Yasasında çok daha ileri hüküm
ler mevcuttur maalesef. 

iBen bu yasanın temeline, anafikrine ve Anayasa
nın 130 ucu maddesine sadık kalmak kaydıyla yüzde 
yüz taraftarım; ama 1954 yılında çıkarılan bir Ma
den Yasasından daha geriye doğru götürülmüş, Dev
lete munzam yükler yükleyen ve 1975'in 5 nci ayında 
çıkarılmış ve tarihe «MC İktidarı» diye, «Sağcı, bağ
naz bir İktidar» diye geçmiş bir iktidarın yasasında
ki; velev iptal de edilmiş olsa, hükümlerden daha ge
riye doğru götürülmüş, ammenin ve halkın zararına 
hükümler taşıyan bir yasaya «»Evet» demenin ıstırabı
nı taşımakta bulunduğumu ifade etmek isterim. 

Bir kere, dün de ifade ettiğim üzere, yasanın bir 
tekniği vardır. Maden Yasası vardır, Maden Yasası
na birtakım hükümler ilave veya çıkarılması gereki
yorsa, onun sistemi içinde bu tanzim edilir veya «Ma
den Yasası artık devrini bitirmiştir, zaten çıkış neden
leri ve zamanı itibariyle de memleket gereklerine uy
gun değildi: ilga ediyorum, yenisini yapıyorum.» de
nk. Ama Maden Yasası var, buna birtakım ekler ya
pılıyor... 

Mesela, bir yasa tekniği açısından size bir misal 
vereyim arkadaşlar. 

Maden Yasasında, bugün yasadan çOk daha isa
betli şekilde imtiyazların ve ruhsatların verilmesi için, 
«Filan filan bakanlık; Teknoloji Bakanlığı vesaire tet-
kîkat yapar, Danıştaydan geçirir, ondan sonra Ba
kanlar Kurulu karar verir.» der. 

Biz bu yasada birtakım muamelatı; o ruhsatların, 
imtiyazların iptaline varan muamelatı Bakanlar Ku
rulundan direk geçiriyoruz; yani Danıştayın «etkikin-
den geçirmiyoruz. Halbuki 1961 Anayasası, 1924 Ana
yasasına göre çok daha ilerici ve sosyal hukuk devle
tini içeren bir Anayasa; yani Danıştaya, yüksek yargı 
yerlerine daha çok itibar edilmesi gereken bir devirde 
yaşıyoruz. 

Şimdi düşünebiliyor musunuz; Bakanlıkların tet
kik edip, Danıştaydan geçirilip, Bakanlar Kurulu ile 
verilen bir imtiyaz veya ruhsat, aynı esaslara riayet 
edilmeden iptal edilecek... İdare Hukukunun genel 
esasları vardır, hepiniz bilirsiniz; çoklarınız idareci ve
ya hukukçudur. Bir idari tasarruf, aynı esas ve usul
lere riayet edilerek ortadan kaldırılabilir. Bunlar bü
tün dünya hukukçularının kabul ettiği mütearifelerdir. 
Danıştaydan geçerek kabul edilen bir Bakanlar Kuru
tu kararı, çıplak bir Bakanlar Kurulu kararıyla kal
dırılamaz. Kaldırılır; ama bu hukuki olmaz, İdare Hu
kuku esaslarına uygun bulunmaz, Anayasanın 2 nci 

maddesine de gereği kadar uygun olmaz. İşte bunun 
için muhalifim ben buna. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İkincisi; dün Sayın Bakanımız gayet isabetle ifa

de buyurdular; tabii servetler ve kaynaklar devletin 
hüküm ve tasarrufu altındadır. Hüküm ve tasarrufu 
altındadır ve yasada da rezervler için kıymet takdir 
etmiyor, para vermiyorsun. O halde, Sayın Ünsal'm 
isabetle işaret ettikleri üzere, 10 ncu maddenin dör^ 
d üncü bendi ve onu takip eden fıkranın işi ne bu ka
nunda?.. Ki, bu fıkra birtakım bağlantılar sebebiyle, 
Sayın Bakanın ifadesi veya yasanın gösterilmek is
tendiği havasıyla, devletleştirildiğinde; benim anladığı
ma göre, birtakım gayrimenkullerin isthnlakında bağ
lantılar sebebiyle kâr mahrumiyetine uğrayanların za
rarları tazmin edilir. Rezerv kendinin değil, devletin 
hüküm ve tasarrufu altında... Arkadaşlarımın çoğu 
hukukçu, çok iyi bilirler; devletin hüküm ve tasarru
fu altındaki dağlar, taşlar, kayalar, madenler hiçbir 
şekil ve surette özel mülkiyetin mevzuu olamazlar ve 
bunun için de kimseye bir karşılık vermezler. Zaten 
bu maddenin (b) bendinin ikinci fıkrasında da bu 
açıkça belli edilmiştir. Aynı maddenin bir evvelsi 
bendinde, rezerv sebebiyle adama kâr veriyorsun, on
dan sonraki maddede, rezerv sebebiyle «Ben sana kâr 
vermem yahut kazanç vermem, hiçbir şey vermem.» 
diyorsun... Yani bunu da anlayamadım ve bu, maale
sef 1954'te çıkan Maden Yasasında da, 1975'te MC 
devrinde çıkan, sağcı bir iktidarın çıkardığı Maden 
Yasasında da mevcut değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu hüküm, son derece muhataralı bir hükümdür. 

Kanunu çıkaracağız; hani şunda varım, mümkün ise 
lütfetsin Sayın Bakan da, Sayın Grupum ve sizler de; 
diyelim ki, «Bu yasa teklifinden evvel resmi belge
lerle bağlantılar yapılmış, bunun da tespiti mümkün 
ise ve bundan da eğer bu istimlak veya kamulaştırma 
sebebiyle vatandaş ciddi bir zarara uğruyorsa, musi-
fane bir tazminat verilsin.» Ama yasa çıkacak; Bakan
lar Kurulu kararı ne zaman çıkar, belli değil. Naylon 
anlaşmalar yapılacak. Miktarı nedir?.. Milyonlar, yüz 
milyonlar, beş yüz milyonlar... Belki rezervi bitmiş, 
her zaman zarar eden bir çok yataklara da yüz mil
yonlar vermek durumunda kalabileceğiz. Çünkü bu
gün biz, yarın öteki, yarın öteki; hangi iktidar gelir, 
kim gelir, hangi bakan gelir bilinmez. Buna ne hakkı
mız var, ne de caiz ve mümkün. Yani neden, gerçek
ten bu memlekette sosyal adaletin, ilerici bir düzenin, 
hakça bir düzenin savunucusu olan bir partinin ağır-
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İdi taşıdığı bir Hükümet ve İktidar, MC ve 1954 ikti
darlarından daha geriye gitsin?.. Dün de söyledim. 

Arkadaşlar... 
BAŞKAN — Sayın Sanibrahimoğlu, bir dakika

nız var efendim. 
KEMÂL SARltBRAHİMOĞIJU (Devamla) — 

Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Maden Yasasında, idare Hukukuna tamamiyle uy

gun şekilde, birtakım şartlara uymayan kişilerin ruh
sat ve imtiyazlarının idarece karşılıksız alınabileceği
ne dair hükümler vardır. Hatta o derece ki, hayret 
edersiniz; «İşçi haklarına gereği kadar riayet edilme
diği takdirde, karşılıksız ruhsat iptal edilir.» der. Maa
lesef biz burada işçi haklarının ihlâl edilip edilmediği
ni bu tasarıda hâlâ anlayamadık ve münakaşa konu
su yapıyoruz. Bu da, bir geriye gidiştir. 

Sonra bir şeyi daha söyleyeyim. Sayın Bakanım 
beni affetsinler; ühn adamı, saygım var ilmine irfa
nına ama, biz de epeyce bu işte emek sarfettik; be
nim bildiğime göre (Yanıhyorsam düzeltirler) idari ta
sarruflar, yani bu imtiyaz, berat, arama ruhsatı vesa
ire, bunlar idari işlemdir. Bir idari işlemle verilir ve 
bunlar idari işlemle aynı şartlar, aynı şekiller altında 
her zaman geri alınabilir; idarenin hem hakkıdır, hem 
vazifesidir. Hakkıdır; çünkü idarenin işlemesinin zo
runlu bir vasıtasıdır. Vazifesidir; çünkü idare Devle
ti ve milleti adaletli ve doğru şekilde idareye mecbur
dur ve haksız, yanlış, hatalı, kanunsuz gördüğü tasar
rufları her zaman almaya mecburdur, alması gerekir. 
İşte bu tasarruflar da, bu imtiyazlar da bunlardan iba
rettir. 

BAŞKAN — Sayın Sanibrahimoğlu, süreniz doldu 
efendim. 

KEMÂL SARÜBRAHÎMOĞIJU (Devamla) — 
Bitirdim efendim, lütfedin efendim. 

Bu itibarla; Sayın Bakanım buyurdular, «Bu Hü
kümet tasarrufu altında olan, Devletin hüküm ve ta
sarrufu altında olan tabii servetler vesaire için yasa
larda bir hüküm yok.» dediler. Yasalara hüküm koy
maya lüzum yok; çünkü bu, hukukun genel esasıdır. 
Hiçbir şekil ve surette mülkiyet mevzuu olamaz ki, 
istimlâk mevzuu olsun. Ruhsatlarm zaten istimlâki 
bahis konusu değildir ve idari işlemdir, geri alınır. Bu
nun için yasa koyucular bunu lüzumsuz görmüşlerdir 
ve eğer bir yasa koyucu bir ruhsat muamelesinin, bir 
ruhsat işleminin ve tasarrufunun istimlâk edileceğine 
dair eğer bir hüküm koyarsa ona müstakbel nesiller 
gülerler. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıibrabim
oğlu. 

Efendim, 1 nci maddede söz isteyen saym üyeler 
görüşlerini açıklamışlardır. Başkaca üye bulunmadı
ğından, 1 nci madde üzerinde mevcut önergeleri oku
tacağım. 

Önergeler, İçtüzüğümüzün 113 ncü maddesi gere
ğince çıkartılmasını, değiştirilmesini, eklenmesini iste
yen önergelerdir, sıraya konulmak suretiyle okutula
caktır : 

'Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
819 sıra sayılı tasarının 1 nci maddesindeki; (İkti

sadi Devlet Teşekkülleri) ibaresinin maddeden çıkarı
larak yasalardaki dil birliğini sağlamak için Anayasa
mızca kabul edilen ve kullanılan (Kamu İktisadi Te
şebbüsleri) tabirinin maddeye ilavesini ve böylece met
nin düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

Elazığ 
Cahit Dafokay 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Hükümet katılıyor mu? 
ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 

Başkanım, «Lehte, aleyhte söz isteyen var mı?» diye 
sormadınız. Lütfederseniz belki isteyen olur efendim. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı efendim? İstiyor 
musunuz?.. 

Efendim, önergeler çok ve uzun. Saym Divan 
Üyesinin oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Ermeyenler... Kabul edilmiştir. 

'Efendim ikinci bir önerge var, okutuyorum : 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kanun tasarısının 1 nci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Elazığ 
Cahit Dalokay 

«Madde 1. — Maden rezervi asgari İS milyon to
nun üstünde olan madenlerin Devletçe aranması ve 
işletilmesine, bu madenlerle ilgili olarak özel hukuk 
tüzelkişilerine verilmiş olan işletme ruhsatlarının ve 
haklarının geri alınmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

522 — 
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Bunların rezervleri, MTA tarafından tespit edile
cek miktar esastır. 

Gerekçe : Her vatandaş ancak yasaların güvence
si altında ekonomik faaliyet ve yatırımlara girişebilir. 
Halen Türkiye'de ufaklı büyüklü binlerce özel ma
den işletmesi faaliyet halindedir. Bakanlar Kurulun
ca hangi madenlerin devletleştirileceği bilinemediğin
den, kuşku içinde bekleyen madenci vuzuha kavuştu
rulmalıdır. Küçük işletmelerin Devletçe işletilmesi 
hem masraflı, hem de sakıncalıdır. Devir alındıktan 
sonra Devlet çalıştıramayacak, bu suretle kapanarak 
büyük ölçüde istihsal kapasitesi düşecektir. Oysa ki, 
bu istihsale her zamankinden çok ihtiyacımız vardır. 
Büyük sakıncalar doğuracak operasyondan kısmen 
vazgeçmekle bu rezerveli işletmeleri özel sektöre bı
rakmanın büyük yararları olacaktır. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde lehte ve aleyhte ko
nuşmak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet ka
tılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir önerge var, ancak imza atılması unutulmuş, 
bunu işleme koyamıyoruz. 

Bir önerge daha var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanunun 1 nci maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Bora 

Orhan Çalış 

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

Bu İşletmenin yapılabilmesi Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığının teklifi, Devlet Planlama Teşkilatı
nın müspet görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca ka
rar verilir. 

Görüşülmekte olan Devletçe İşletilecek Madenler 
hakkındaki Kanun tasarısının 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesiyle ilgili gerekçe : 

Anayasamızın 130 ucu maddesi, «Tabii servet
ler ve kaynakları, Devletin hüküm ve tasarrufu altın
dadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete 
aittir. Arama ve işletmenin Devletin özel teşebbüsle 
birleşmesi suretiyle veya doğrudan doğruya özel te
şebbüs eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır.» 
hükmünü getirerek maden işletmeciliğinde karma eko
nomi kurallarını kabul etmiştir. Ayrıca, halen yürür
lükte bulunan Üçüncü Beş Yıllık Planda bu konuda 
ilke olarak 282 nci sayfadaki 601 nci paragrafın 3 neti 
maddesinde, «Elektrik enerjisi üretimi için kullanıl
ması zorunlu olan veya yurt ekonomisine uygun ve 
verimli biçimde işletilmeyen linyit yataklarıyla, strate
jik madenler Anayasanın 130 ncu maddesine uygun 
bir anlayışla kamu kuruluşlarınca işletilecektir.» hük
münü getirmiştir. 

Bu durum muvacehesinde, maddeye sarahat geti
rilmesi mecburiyeti vardır. Değiştirme önergemiz bu 
sebepîe verilmiştir. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Söz İstiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çalış. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler; 

Bu tasarının 1 noi maddesinin getirdiği bazı yeni-
ttkîer var. Müsaade buyurursanız onlara bir iki nok
tada temas etmek istiyorum. 

Bakanlar Kurulu lüzum gördüğü bölgelerde veya 
bütün yurtta gerek duyacağı maden veya madenlerin 
madenler özel sektöre kapatılacaktır. 

İkinci konu; kamu kuruluşlarına tahsis edilen ma
den cinsleri için bu karardan önce doğmuş özel kişile
re ait maden haklan istendiği zaman geri alınacak, 
istenmediği zaman geri alınmayacaktır. 

Bu durum birtakım keyfilik ve suiistimallere yol 
aranmasını veya işletilmesi yetkisini istediği zaman 
kamu kuruluşlarına tahsis edebilecek ve bu yer ve 
açacaktır. Balkanlar Kurulu bir objektif gerekçe ile 
bağlı olmaksızın, istediği zaman istediği yerde ve is
tediği madeni kamuya hasredip, özel sektöre kapata
bilecektir. Bakanlık, bu madenleri istendiği zaman 
mutlak ve gerekçesiz bir yetki ile geri alabilecek ve
ya madencinin uhdesinde bırakabilecektir. 

Hükümet ve Bakanlık nezdinde yapılacak birtakım 
siyasi veya başka türlü tazyikler, Kanunun devamlılığı 
gözönüne alınırsa, zaman ve şartlar içinde birçok şek
le dönüşebilecektir. 

Bunlar şöyle bîr durum da meydana <*etirebîlh* : 
Kamu kuruluşlarına açık, özel sektöre kapalı böl

geler; yalnız kamuya açık olmakla beraber, hakkı ge-



C. Senatosu B : 77 4 . 10 . 1978 O 1 

ri alınmamış özel sektör madencisinin faaliyet göste
rebileceği bölgeler olarak bunları düzenleyebiliriz. 

Burada bir de teknik konu yar : Kanun buna 
«Köylere, ilçelere ve iller itibariyle..» diyerekten bir 
sınır koymuş. Maden Kanunumuzun 24 ncü maddesi 
buna il itibariyle bir sınırlama getirir; fakat bazı ma
denler, durumları itibariyle köyler, ilçeler hatta illeri 
taşıyan bir durumu taşıyabilir. 

Bir il hududunu aşan bîr madende, madenci, diğer 
bir H içfrıde de aynı şekilde yeni bir ruhsat almak su
retiyle maden işletme durumuna gelebilir. 

Bunlar birtakım karışıklıklara meydan verecek, 
mevcut durum birtakım keyfiliklere, birtakım sübjektif 
hareketlere imkân verecektir ve vatandaşın kamu ya
rarının var olduğuna inancını sarsacaktır. Mutlaka bu
nun, muayyen maksatlı ve muayyen madenlere mün
hasır obuası gerekeceği kanısındayım. 

Ayrıca, her madenin Türkiye'nin her tarafında 
Devletçe işletilmesi bahis konusu olduğu zaman, özel 
sektör buna istenildiği özeni göstermeyecek ve (Sayın 
Bakan da dün özel sektöre birtakım töhmetler isnat 
etti) bundan sonra halen mevcut olan madencilerin 
çoğunun da çok daha aşağı düzeyde bir çalışmasını 
görürlerse, bunun kendi getirdikleri bu Yasanın ne
ticesi olduğunu da kabul etmek gerekir. Önergemi bu 
maksatla verdim. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalış. Öner

ge aleyhinde söz isteyen?.. Yok. 
Komisyon katılıyor mu efendim? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Hükümet?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

DENÎZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Bir başka önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanunun 1 nci maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Elazığ 

Cahit Dalokay 
Madde 1. — Kalkınma planlarmca tespit edile

cek bölgelerde elektrik enerjisi üretimi için kullanıl
ması zorunlu olan veya yurt ekonomisine uygun ola

rak işletilmediği yargı organlarınca tespit edilmiş ger
çek kişilerle, özel hukuk, tüzelkişilerince adına veril
miş ruhsatnameleri ve işletme haklarının geri alınma
sına karar vermeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Sayın Dalokay?.. Yok. Önergenin 
lehinde, aleyhinde söz isteyen?.. Yok. 

Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Hükümet?.. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Katılmı
yoruz, 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmıyor
lar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Bir başka önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 1 nci maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Elazığ 

Cahit Dalokay 

Madde 1. — Belirli bölgelerde, belirli madenlerin 
Devletçe aranmasına ve işletilmesine, bu madenlerle 
ilgili olarak daha önce, gerçek kişilerle, özel hukuk, 
tüzelkişilerine verilmiş arama ruhsatnameleri ve iş
letmeleri haklarının geri alınmasına, hak sahibinin 
işletmede acze düştüğü yargı organlarınca kesin ka
rara bağlandıktan sonra karar vermeye Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. 

Gerekçe : Anayasa Madde 132. 
BAŞKAN — Önerge sahibi?.. Yok. Önergenin leh 

ve aleyhinde söz isteyen?.. Yok. 
Komisyon?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Hükümet?.. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılmıyor. Öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Birinci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su
nacağım. Ancak, 10'dan fazla arkadaşımız 1 nci mad
denin ad okunmak suretiyle oylanmasını istemiş bu-
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lunduğundan, açık oylama ad okunmak suretiyle ya
pılacak. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — 10 kişi 
yok efendim orada. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Geri alıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahipleri?.. Geri alıyorsunuz. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Geri alıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Önerge sahipleri önergelerini geri 
almış bulunduklarından, 1 nci maddenin oylanması 
işaret oyuyla yapılacaktır. 

1 nci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Birin
ci madde okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
II. Devletçe İşletilecek Madenlerle İlgili Önted-

birler : 
1. Tasarruf İşlemlerinin Durdurulması - Yeni İş

lem Yasağı : 
Madde 2. — Bakanlar Kurulu kararının Resmi 

Gazetede yayımı tarihinden itibaren bu kararın uy
gulanacağı bölgelerde Devletçe aranması ve işletilme
si öngörülen madenlerle ilgili arama ruhsatnameleri, 
işletme talepleri ve işletme hakları başkalarına devre
dilemez; bu madenler üzerinde ipotek kurulamaz. 

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

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. İkinci madde ile ilgili önergeler var, 
yine aynı sırayla okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kanunun ikinci maddesinin son fıkrasının çıkar

tılmasını arz ve teklif ederiz. 
Gümüşhane 

Ömer Naci Bozkurt 

Gerekçe : Devletçe geri alınması düşünülen ma
denlerin aynı tarihten sonra bu madenlerle ilgili; ya
ni arama ruhsatnamesi veya işletme hakkı verilemez 
kaydı madencilik yönünden son derece sakıncalıdır. 
Devlet tarafından bulunmuş ve işletmeye açılmış bir 
maden yatağı hatırlamıyoruz. Bu suretle madenler 
hemen hemen amatör madenciler tarafından bulun
muştur ve işletmeye açılmış, milli ekonomiye katkıda 
bulunmuştur. Bunların Devletin olması ülke yararına 

[ olacaktır ve milli servetlerin yeraltında gömülü kal-
î maması sağlanmış olacaktır. 
] BAŞKAN — Saym Bozkurt?.. Yoklar. Önergenin 

leh ve aleyhinde söz isteyen?.. Yok. 
Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye Hükümet katılıyor mu 

efendim?.. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılmıyorlar. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir önerge daha var, okutuyorum efendim. 

Senato Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının ikinci maddesinin 

ilişikte takdim edilen şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Gümüşhane 
Ömer Naci Bozkurt 

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

İkinci madde değiştirge önergesi ile ilgili gerekçe : 
Anayasamız şu hükümleri getirmiştir. Madde 39, 

madde 40, madde 130, madde 132. Mevcut madde, 
«devredilemez, ipotek konulamaz» gibi kesin hüküm
ler getirdiği cihetle Anayasaya aykırıdır. Bu sebeple 
düzeltme yapılması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Önerge sahibi?.. Yok. Önergenin 
lehinde ve aleyhinde konuşmak isteyen saym üye?.. 
Yok. Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet katılıyor mu 
efendim?.. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılmıyorlar. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 
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Bir önerge daha var, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının ikinci maddesinin 
ilişikteki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Gümüşhane 
Ömer Naci Bozkurt 

Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazetedt ya
yını tarihinden itibaren bu karann uygulanacağı böl
gelerde Devletçe aranması veya işletilmesi öngörülen 
madenlerle ilgili arama ruhsatnameleri, işletme talep
leri ve işletme haklarının başkalarına devri yargı ka
rarına bağlıdır. Aynı tarihten itibaren bu madenler
le ilgili yeni arama ruhsatnamesi veya işletme hak
kı verilemez. 

Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesiyle il
gili değiştirme önergesi gerekçesi, Anayasanın 39 ncu 
maddesi, 130 ncu maddesi 114 ncü maddesi ve 132 
nci maddesidir. 

BAŞKAN — Önerge sahibi?.. Yoklar. 
Önergenin leh ve aleyhinde söz isteyen?.. Yok. 
Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Affedersiniz, öner
ge sahibinin bulunmaması zatıâlinizde herhangi bir 
konuda işlem yapmayı gerektiren hal yaratacak mı
dır?.. 

BAŞKAN — Düşmez efendim, önerge sahibi bu
lunmazsa, önerge okunur efendim. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Öğrenmek istedim, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum efen
dim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesinin ili

şikteki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Gümüşhane 

Ömer Naci Bozkurt 
«Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete ile ya

yımı tarihinden itibaren bu karann uygulanacağı böl
gelerde Devletçe aranması ve işletilmesi öngörülen 

madenlerle ilgili arama ruhsatnameleri, işletme talep
leri ve işletme haklarının başkalarına devri yargı ka
rarma bağlıdır. Aynı tarihten itibaren bu madenler
le ilgili yeni arama ruhsatnamesi veya işletme hakkı 
verilemez.» 

BAŞKAN — Önerge sahibi?.. Yoklar. 
Önergenin leh ve aleyhinde söz isteyen?.. Yok. 
Önergeye Komisyon katılıyor mu?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ye Hükümet 
katılmıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Bir önerge daha var, okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Gümüşhane 
Ömer Naci Bozkurt 

Aynı tarihten itibaren bu madenlerle ilgili yeni 
arama ruhsatnamesi veya işletme hakkı verilemez. 
Mevcut işletme ruhsatlarının yenilenmesi veya im
tiyaza çevrilmesi, işletme imtiyazlarının süresinin 
uzatılması halen bu ruhsatlara sahip özel veya tü
zelkişilerin kamu idarelerince tespit edilecek şartları 
yerine getirmelerine bağlıdır. 

BAŞKAN — Önerge sahibi?.. Yoklar. 
önergenin leh ve aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu?.. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 
katılmıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir efendim. 

2 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu
yorum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
İkinci madde okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 
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3 ncii maddeyi okutuyorum : 
2. Madenin Korunmasına İlişkin Tedbirler : 
Madde 3. — Devletçe işletilmesi öngörülen ma

denlerde Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazetede 
yayımı tarihinden madenin ilgili İktisadi Devlet Te
şekkülünce devralınması tarihine kadar geçecek süre 
içinde aşağıdaki hükümler uygulanır : 

A) İşletme hakkına konu olan veya 6309 sa
yılı Maden Kanununun 57 nci maddesi kapsamına 
giren madenlerde işletme faaliyeti, işletme hakkı ve
ya arama ruhsatnamesi sahibinin maden mevzua
tından doğan hak ve yükümlerinde bir değişiklik ol
mamak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı
ğınca atanacak bir maden mühendisinin gözetimi al
tında yürütülür. Gerektiğinde Bakanlık, işletme faa
liyeti ile ilgili belirli iş ve işlemlerin yapılmasını gö
zetici mühendisin yazılı iznine tabi tutabilir. 

İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibi, 
^zetici mühendise görevini tam olarak yapabilmesi 
için gerekli her türlü kolaylığı göstermek ve işletme 
faaliyeti sırasında madeni tahrip ve cevheri israf 
(rfici, mevcut tesisleri bozucu davranışlardan kaçın
mak zorundadır. 

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

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

C) Arama ruhsatnameli madenlerde Bakanlar 
Kurulu kararının ilanı üzerine arama faaliyeti tatil 
edilir. 

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

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Buyurun Sayın Unsal. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayır senatörler; 
Bu yasanın çıkmasından tedirgin olanlar var. Sa

nılıyor ki, bu yasa çıktığı zamanda bugüne kadar 
özel surette maden işleticilerinin bazı hakları zayi 
olacaktır. Aslında böyle değil. 

Bakın, şimdi üzerinde çalışmaya başladığımız 
maddeyi incelediğiniz zamanda, bu maddenin ge
rekçesine katdmanın olanağı yoktur. Madenin ka
mulaştırılmasına karar verildiği günden itibaren bu 
madende meydana getirilecek herhangi bir zararı ön
lemek için oraya bir gözetici maden mühendisi koy-

— 527 
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mayı öngörüyor. Bizce bu, böyle olmamalıdır. Eğer 
bu böyle olursa, bana göre 1954'tc çıkan Mader Ya
sasından daha geride bir adım atılıyor. 

Mademki madenler Devletindir ve yürürlükte 
bulunan Maden Yasasında da Devletin malı olan ma
denlerin işletilmesinde şu şu kurallara; orada sayılan 
ve anılan kurallara uyulmadığı zaman maden işleti
cisinin ruhsatının iptal edilmesine kadar giden birta
kım hükümler var. O halde, neden Bakanlar Kurulu
nun bu madeni kamulaştırma kararı aldığı zaman, 
bundan önce o maden işleticisinin madene verdiği za
rarın tümünün tespiti yapılmıyor? Eğer kamulaştırı-
lacak madende, Maden Yasasının öngördüğü biçimde 
bir işletme sürmemişse, verimli bir işletmecilik yapıl
mamışsa, bu tespit edilmelidir. O madene verdiği za
rar saptanarak yapılacak ödemede amortisman ola
rak bundan düşülmelidir. Eğer böyle yapılsa, Tür
kiye'de madenlerin kaymağını toplayarak vurgunlar 
vuranların maden ocaklarını ne hale getirdikleri gö
rülür ve o hale gelir ki, onun maden işleticisi olarak 
kurduğu tesislerin değeri bile o maden ocağına ver
diği zararı karşılayamaz. 

Bunun için, bu Yasada öngörülen karardan son
raki gözetim yerine, bu madenin işleticisinin işlet
meye başladığı günden başlamak üzere, o maden oca
ğına verdiği zararın; yani Devlet malına verdiği za
rarın tümünün yürürlükte bulunan Maden Yasasının 
ışığı altında saptanmalı ve bu zarar kendisine öden
mesi öngörülen tazminattan düşürülmelidir. Eğer bu, 
bu haliyle kanunlaşırsa, bazı engelleme niyetinde olan 
arkadaşların veya «Maden işleticilerine karşı çıkılı
yor, kamulaştırılıyor, elinden alınıyor» diye telaşa ka
pılanların hiç telaşa kapılmasına gerek yoktur. Çün
kü, adamlar daha öncesinden madenlere ne yapar
sa yapsın, Devlet malına ne zarar verirse versin, gö
rülüyor ki hiç kimse bunun üzerinde durmuyor; mev
cudu teslim alıyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Öyle ocaklar var ki, başına gittiğimiz zaman gö

rüyoruz, öyle değerli madenler var ki, o maden oca
ğını batırmışlar. Orayı yeniden açıp çalıştırmak, iş
letmek, oradan yararlanacak duruma getirmek Dev
lete büyük şeylere mal olur. Devlete büyük şeylere 
mal olacak işi bu şekilde yapanlardan, bana öyle ge
liyor ki, ödeme yapılırken en azından bunun hesabı 
sorulmalıdır; çünkü ortada Maden Yasasınm 100 ncü 
maddesinin hükümleri var. Bu hükümler uygulandığı 
zaman da, kimin ne yaptığı belli olacak ve değerlen
dirmede bu şekilde madene zarar veren tarafından 
alınmış olacaktır. 
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Bunu açıklamak için söz aldım. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Unsal. 
Buyurun Sayın Çalış. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 
Burada kısa bir hususun aydınlanması içiiı söz 

aldım. Bu mezkûr maddenin (B) bendinde, «Maden 
Kanununun 57 nci maddesi kapsamına girmeyen iş
letme hakkı talepli madenlerde işletme faaliyetine gi-
rişilemez» diyor. * 

Burada, arama ve işletme ruhsatlı olanlar, imti
yazlı ve ruhsatlı olanları var, bir de 57 nci maddeye 
göre faaliyet de gösterenler var. Burada; yani bu 
maddede bir maddi hatanm olup olmadığını anla
mak istiyorum. Bu hususta bir aydınlık getirilirse 
memnun olurum. 

Yalnız, Sayın Niyazi Unsal arkadaşımızın konuş
masını dinledim; Şili'de Ailende yönetimi zamanında 
Amerikan şirketlerinin ve diğer yabancı şirketlerin 
malları, onların deyimiyle, devletleştirildiği zaman, 
devletleştirme miktarları çıkarıldığında buradaki ya
bancı şirketlere bir ödeme bahis konusu olmamış, bi
lakis onlara, «Siz, madenin başından beri şu kadar 
cevher işlettiniz, şu kadar para kazandınız, sizin te
sisinizin bedeli budur» diyerek, alacak değil, borç 
hesabı çıkarılmıştır. 

Bu durum karşısında; arkadaşımızın dünkü ko
nuşmasında «Ulusal gün geldiği gün» diye bir sözü 
zannedersem vardır; Sayın Başkan zabıtları tetkik 
edebilirse dikkat eder. «Ulusal gün geldiği gün» ta
biri ile... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — «Ulusal sorun», 
«Ulusal gün» değil. 

ORHAN ÇALIŞ (Devamla) — Bir dakika; ben... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — «Ulusal gün» 
ne demek?.. Her gün ulusal gündür. «Ulusal sorun
lar» dedim. 

ORHAN ÇALIŞ (Devamla) — Bir dakika Bey
efendi. Sayın Başkan tetkik ederler. Ben bir tered
düdün içerisinde kaldığım için, zabıttan o şekilde al
dım. Zabıtlarda... 

BAŞKAN — Sayın Unsal, getirtiriz tutanakları 
bakarız. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Yanlış söylüyor, 
ben öyle «Ulusal gün» diye anlamsız bir söz söyle
medim. 

BAŞKAN — Belki yanlış geçmiş olabilir. 

ORHAN ÇALIŞ (Devamla) — Müsaade buyurun 
Beyefendi. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — «Ulusal sorunlar 
gündeme geldiği gün» dedim 

ORHAN ÇALIŞ (Devamla) — Bir dakika. Zabıt
ları Sayın Başkan da tetkik eder; fakat bu madde
nin kapsamı içinde, Ailende rejiminde tatbik edilen 
usullerin tatbik edilmek istenmesini de yadırgadığı
mızı ve bunu da teessüfle karşıladığımızı belirtirim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalış. 
3 ncü madde üzerinde başkaca söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 3 ncü madde ile ilgili görüşmeler bitmiş
tir. 

3 ncü maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde okun
duğu şekliyle kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeye geçiyoruz efendim. 
4 ncü maddeyi okutuyorum : 

İkinci Bölüm 
Değer Takdiri Ve Kamulaştırma İşlemleri - Yargı 

Yolu 
I. Takdir Komisyonu : 
1. Görevi ve Oluşması : 
Madde 4. — Devletçe işletilmesine karar verilen 

madenlerde yapılacak tespit ve takdir işleri, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcisinin başkan
lığında Maliye Bakanlığı, madeni devralması öngö
rülen İktisadi Devlet Teşekkülü ve Maden Mühen
disleri Odası ile yerel sanayi, yoksa en yakın ticaret 
ve sanayi odasının kendi mensupları arasından gö
revlendirecekleri birer temsilciden oluşan beş kişilik 
bir takdir komisyonunca yürütülür. 

İş durumuna göre birden çok takdir komisyonu 
kurulabilir. 

BAŞKAN — Dördüncü madde üzerinde Sayın 
Özgüneş söz istiyorlar. Buyurun Sayın Özgüneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Bu tasanda işçi haklarının yeteri kadar korundu
ğu kanaatında değilim. Sayın Bakan bu konuda ger
çekten faydalı bilgiler verdiler; ancak aldığım bu fay
dalı bilgilere rağmen benim kuşkularım devam edi
yor. 

Dördüncü maddede bir takdir komisyonu var. Bu 
takdir komisyonunun işçilerle ilgili kısmı şu : 

Bu komisyon, kimlerin göreve devam edeceğini 
tespit edecek, göreve devam etmediğini tespit ettiği 
işçilerin otomatikman görevlerine son verilecek. Sa-
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yın Bakan burada «Belki, işletme sahibi akrabaları
nı, tanıdıklanm vesairesini getirir, buraya sokar ve 
böylelikle biz bunları almayabilelim istedik» dediler. 
Zannediyorum ki, eğer durum böyle işleyecek olsay
dı, «Belli bir süreden itibaren almanlar hesaba ka
tılmaz» denilebilirdi veya «Yeni idare bunları alıp 
almamakta muhtardır» denilebilirdi. Halbuki, zanne
diyorum ki bunun temelinde yatan fikir şu : 

Bir kısım işçinin kıdem tazminatını Devlet üstü
ne yüklenmesin. Zannediyorum ki, haklıdır. Yıllarca 
eski işletmeye hizmet görmüş bir kısım işçinin, oldu
ğu gibi kıdem tazminatını devlet yükleneceğine, bu 
takdirde sadece bir kısmım alsın; son derece zaruri 
olanları alsın, geriye kalan kıdem tazminatını öde
mek zorundan Devlet kurtulsun. 

Arkadaşlarım; 
Bu, haklı mıdır, haksız mıdır, ben bunun müna

kaşasına girmeyeceğim. Ancak burada 4 ncü madde, 
22 nci ve 24 ncü maddeyle beraber okunduğu za
man görülür ki, alınmayan işçinin kıdem tazminatı 
teminat altında değildir. Çünkü, ipotekler var, daha 
bir hayli alacaklar var ve verilen tazminattan bunlar 
çıkarıldıktan sonra, bunlarla birlikte işçi tazminatı 
hesaba katılacak ve bu tasarıda bunlar arasında ön
celikle hesaba katılmamış. 

Halbuki kanaatim odur ki, sosyal devlet zayıfın 
yanında olan devlettir. Burada devlet tutuyor devra
lıyor, bir başkası devrediyor; bu arada maalesef mal 
gibi devredilen bir de işçi var. Bu işçinin hiç söz 
hakkı yok. Beş kişilik komisyonda, devralan devletin 
üç tane mümessili var; fakat işçi buraya girmemiş, iş
çinin hiç söz hakkı yok. İşçi sadece makine gibi dev
rediliyor. Nasıl devralan makinelerden istediğini 
devralır, istediğini devralmazsa, işçiyi de tıpkı maki
ne gibi, istediğini devralıyor, istediğini devralmıyor. 

Bu arada da dediğim gibi, tekrar edeyim ki, kı
dem tazminatına öncelik verilmemiş. Eğer 24 ncü 
maddeye «İşçi hakları her halde öncelik alır» 
denseydi; yani evvela işçinin kıdem tazminatı öden
dikten sonra, ipotek, vesaire gibi diğer ödemeler ya
pılacak olsaydı, ben Hükümetle beraber olurdum. 
Halbuki öyle değil. 

Demek oluyor ki, bir defa işçinin hakları burada 
iyice teminat altında değil, sadece tesadüflere bıra
kılmış. 

İtiraf edeyim ki, bir türlü kavrayamadığım bir 
diğer nokta şu : Hükümetin üç tane üyesinin bulun
duğu beş kişilik komisyonda neden bir işçi temsilci
si yok?.. Çok rahatlıkla buraya «Sendikadan bir tem-
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siki veya Türkiye'de en çok üyeye sahip işçi konfe
derasyonundan bir kişi» denilebilirdi. Maalesef bü 
da denilmemiş. 

Bu haliyle ben, işçi haklarının emniyet altında 
olduğu kanaatmda değilim ve bu komisyona bir işçi 
üyenin katılmasında büyük fayda görüyorum. Bir de 
önerge takdim ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgüneş. 
Buyurun Sayın Çalış. 
ORHAN ÇALIŞ (Boiu) — Sayın Başkan, muh

terem senatörler; 
Görüşülmekte olan tasarının 4 ncü maddesi hak

kındaki düşüncelerimin büyük çoğunluğunu dün arz 
etmiştim. O bakımdan, 4 ncü maddenin müzakere
si sırasında bu maddeyîe ilgili olarak ben sadece dün
kü konuşmamı teyit eden hususları arz edeceğim. 

Burada, Devletçe işletilmesine karar verilen ma
denlerdeki takdir komîsyortîarına çok büyük bir yet
ki veriîmiştir. O kadar ki, Sayın Özgüneş'im çok isa
betli bir şekilde demin temas ettiği, madenlerde işe 
devamları uygun görülenleri beliririne yetkisi dahi bu 
komisyona verilmiştir. 

Bu kadar teknik bir konunun, sadece mal takdi
ri yapacak bir komisyona verilmesi, birtakım değişik 
ve sübjektif anlamlar ifade eder, hukuki bir düzey 
içinde olmaktan durumu çıkarır ve bu takdir komis
yonu, sadece mevcut madenlerin mal durumlarını 
tespit eden bir kom&yon olmaktan çıkarıp, onun iş-
üetmeciEk ve yöneticSlk durumlarını da tespit ede
cek bir yönetici kadro havası verir ki, bu, mevcut 
tedvin sistemine de uymaz. 

Tabi'i bu arada da işçi haklarının tamamen ihlâl 
edildiğini ve işçi haklarının korunmayacağım, eme
ğin en çok faaîiyet gösterdiği iş kollarından hir ta
nesinin de madenler oDduğu dikkate alınırsa, burada 
mağdur olacak işç'i sayısının oldukça yüksek olaca
ğını da gözönünde tutmak gerekir. 

Burada bahsedilen takdir komisyonu 5 kişiden 
ibaret oîacak. Bunlardan hir tanesi, Enerji ve Taıbii 
Kaynaklar Bakanlığı temsilcisinin başkanlığı altında 
oîacaik. Ayrıca, bunSarın yetenekleri de beMrtiJmettiiş. 
Bu takdir komisyonu üyelerinin vasıfları da belirtil
miyor burada. Kimdir, hangi vasıftaki kimseler ta
rafından bu işin deruhte edileceği hususunun deta
yına da inilmiş değil. Sadece, «Enerji ve Tabîi Kay
naklar Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında MaRiye 
Bakanlığı, madeni devralması öngörülen İktisadi 
Devlet Teşekkülü...» deniliyor. Burada, madeni dev-
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ralacak İktisadi Devlet Teşekkülü temsilcisi de heır 
halde en azından kendi müessesesini düşünecek, ken
di durumunu düşünecek bir kimsedir. 

«... Maden Mühendisleri Odası ile yerel sanayi, 
yoksa en yakın ticaret ve sanayi odasının kendi men
supları arasından görevlendirecekleri birer temsilci
den oluşan...» deniliyor madde metninde. 

Bu madenler, büyük çoğunluğuyla Ankara, İstan
bul, İzmir gibi, bu hususta mütehassıs uzmanların ka
yıtlı bulundukları sanayi odalarının bulunduktan yer
lerde değil, memîeketimiizin oldukça az nüfuslu ille
rinde bulunmaktadır. Bunlarda, müstakil çalışan ve 
takdir komisyonunda görev alma yeteneğini haiz ko
misyon üyesi bulmakta büyük sıkıntı çekilir. Bu ba
kımdan buralarda, Maden Mühendisleri Odası ve ye
rel sanayi, yoksa en yakın ticaret ve sanayi odası 
temsilcisini bulmakta büyük sıkıntı çekilecektir. Bu, 
büyük mahzur teşkil edecektir. 

Ayrıca, bunların üç kişiden ibaret olarak karar 
verme durumları da, kesintisiz ve kesin olarak; Dev
let, el koyduğu madende istediği fiyatı takdir edecek 
ve istediği işçiyi yerinde bırakacak anlamına gelir k,i 
bu, Türkiye'de bugün cari prensiplere, genel hukuk 
kurallarına ve mevcut mevzuatrmıza tamamen aykı
rı bulunmaktadır. Böyle bir hükmün getirilmesini 
yadırgadık. 

Bu hususların maddeden çıkarılmasını, maddenin 
yeniden tedvin edilmesini ve hukuk düzenine uygun 
bir tedvin şeklinin getirilmesini Komisyondan rica 
ediyoruz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalış. 
4 IÎCÜ madde üzerinde söz isteyen başka üye bu

lunmadığından, önergelerin okutulmasına geçiyoruz: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Devletçe işletilecek madenler hakkında kanun ta

sarısının 4 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Gümüşhane 
Ömer Naci Bozkurt 

Madde 4. — Her teşebbüse kanunlarla verilen 
her türlü açma ve işletme hakkıyla imtiyazların ge
ri alınmasına karar verildikten sonra Devletçe işle
tilmesine karar verilen madenlerde yapılacak tespit 
ve takdir işleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
temsilcisinin başkanlığında, Maliye Bakanlığı, made
ni devralması öngörülen İktisadi Devlet Teşekkü'ü 
ve Maden Mühendisleri Odasıyla mahalli sanayi, 
yoksa en yakın ticaret ve sanayi odasının kendi men-
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supları arasında gölgelendirecekleri birer temsilciden 
oluşan beş kişilik bir takdir komisyonunca yürütü
lür. 

İş durumuna göre birden çok takdir komisyonu 
kurulabilir. 

Devlet ve tasarıdaki 4 ncü madde, «Devletçe iş
letilmesine karşıt verilen» ibaresi ile sonuçlanmakta
dır. Böylece halen Devletçe işletilen bütün madenler 
de, bundan sonra her teşebbüsten geri alınmaksızın 
doğrudan Devlet işletmesi olarak kurulan bütün ma
denleri kapsamına alacak şekilde tertiplenmiştir. 

Bu ise Kanunun maksadıyla ters düştüğü gaibi, 
yanlış anlamlara ve gereksiz işlemlere sebep olacak
tır. Komisyonu boşuna uğraştıracak, emek ve bilgi 
zayi o olacaktır. Kalkınma halindeki ülkemizin eme
ğe ve bilgiye çok ihtiyacı vardır. 

BAŞKAN — Önerge sahil}]?... Yok. Lehinde ve 
aHeyhinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 

Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katıhnıyor. 
Hükümet önergeye katılıyor mu efendim? 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Bir önerge daha var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 4 ncü mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştiriîmesinii arz ve tek
lif ederiz. 

Madde 4. — Kamu tüzelkişisine devir ve intika
li kararlaştırılan madenle yapılacak tespit, takdir, de
vir ve teslim işleri Maliye Bakanlığı, mahalli sanayi 
odası, Sanayi ve Ticaret Odası, Ticaret Odası ve ma
deni devir alacak grubun birer temsilcileriyle maden 
hakkı saJıibi veya temsilcisi ve Mahalli Temsilciler 
Mahkemesinin resen tayin edeceği uzman temsilci
nin katılmasıyla oluşan komisyon eliyle yürütülür. 

Komisyon üyeleri bu konuda her türlü inceleme
yi yapabileceği gibi, gerektiğinde uzmanlardan yarar
lanabilir. 

Gerekçe : 
Tasarının 4 ncü maddesiyle kurulan komisyonda 

I maden hakkı sahîM özel kişiye ikisi doğrudan dogru-
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ya, Devleti temsil eden üç kamu tüzelkişisi! temsilci
sine nazaran azınlıktadır. Özellikle maden hakkı sa
hibinin mal varlığında vukubulan eksilmeyi tespit ve 
değerin1! takdir edecek olan bu komisyonda maden 
hakkı sahibi özel kişilerin mesleki menfaatlerini ko
rumak iîe görevli teşekkülün her temsilcisi ile mahal
li yargı organının tayin edeceği îemsildnin de bulun
durularak muvazenenin sağlanması daha adil olur. 

Ayrıca, madeni devralacak olan kaımu tüzelkişi 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı bir ku-
ıuîuş olacağından, anılan Bakanlıkta bir temsilcinin 
bulunmasına gerek yoktur. Böylece arî'il muvanezeli 
bir komisyon teşkil edilmiş olacaktır. 

Gümüşhane 
Ömer Naci Bozkurl 

BAŞKAN — Önerge sahibi?.. Yok. 
Önergenin leh ve aleyhinde konuşmak isleyen 

sayın üye var mı efendim?... 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Lehin

de söz almak istiyorum. 
BAŞKAN — Lehinde buyurun Sayın Yüce. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Muh

terem arkadaşlarım; 
Bu Komisyon beş kişiden müteşekkil komisyonda 

sadece sanayi ve ticaret odalarının ternsiilefei bulunu
yor ve bu temsilci zannediyorum ki, ruhsatı alınan 
kişinin temsilcisi olarak kabul edi3iyor. Hattızatmda 
burada ruhsatı alınan kişinin de temsfiî edilmesi ge
rekir, hakkaniyet bunu icap ettirir. 

1940 senesinde Ereğai Kömürleri İşletmesini ku
ran Kanunun çıkarılması nedeniyle teşekkül ettiril
miş olan komisyonlarda, 1940i havza fizyonunda hak 
srdı'pleri de bu komilsyonîarda temsil ettirilmişlerdir. 
Binaenaleyh, Devletin komisyonda olsun, dün Ge
nel Kuruldaki müzakerelerde olsun Sayın Bakanın 
ifadelendirmiş oldukları gibi, hakkaniyet kaidelerine 
riayet etmek ve Maden Kanununun sent hükümleri 
içerisinde değil, haklarını aldığımız kişilerle daha in
sancıl bir münasebet tesis etmek gayesine de matuf 
olduğunu belirtmiş oldukları bu Kanun işlevi içerisin
de hak sahibinin de komisyonlarda temsil edilmesfuıin 
daha haklkani olacağı görüşündeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Burada taraflar vardır; birisi alan, diğeri alınan, 

hakikin sahibi. Bir de, alınıp devredilen maküne ve 
diğer aksam gibi telâkki edilen, maalesef Sayın Öz-
güneş'in veciz şekilde ifadelendir ildiği gibi mal te
lâkki edilen insan unsuru var; bu da işçi. İşçi bu ko
misyonda temısil edilmiiyor arkadaşlar. Yani, bence 

bu maddenin ve bu Kanunun en noksan hususların
dan biri budur. Binaenaleyh, bu önerge ve Sayın Öz-
gikîeş'in önergesine iJtifat etmenizi hassaten istirham 
edeceğim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yüce. 
Önergenin aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. Önerge Komisyon ve Hükümet katılıyor mu 
efendim?... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz efen
dim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Antalya Milîeivelkili) — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Bir önerge daha var, okutuyorum. 
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın 

Başkan, önerge miktarını öğrenebilir miyiz? 
BAŞKAN — Maddeler geldikçe gönderiliyor 

efendim önergeler. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 819 Sıra Sayılı tasarının 4 ncü 

maddesine «Maden Mühendisleri Odası...» deyimin
den sonra «İlgili işçi sendikası» deyiminin eklenmesini 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Tabii Üye 

Mehmet Özgüneş 
BAŞKAN — Sayın Özgüneş ayrıca açıklamada 

bulunacak mısınız efendim?.. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Hayır 

efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergenin lehinde ve aleyhinde söz isteyen saym 

üye?... Yok. Komisyon ve Hükümet önergeye katılı
yor mu efendim?... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katıîunıyoruz efen
dim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Katılımı-
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 
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4 ncü maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul ermeyenler... 4 ncü 
madde kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
2. Kuruluşu : 
Madde 5. — Takdir komisyonunum kurulması 

için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ilgili diğer 
Bakanlık ve kuruluşlardan en geç 10 gün içinde görev
lendirecekleri temsilcilerin adlarını bildirmelerini ya
zıyla ister. Bu yazıda komisyon başkam ile ilk top
lantının yapılacağı gün ve yer açıklanır. 

Komisyon üyelerinden birinin çekilmeisi veya baş
ka bir nedenle görevi 'başında bulunmaması halinde, 
yeri aynı usule göre doliduruhır. 

Komisyon üyeKklerindeki boşluklar, çalışmaların 
mevcut üyelerle yürütülmes'mi engellemez. Ancak 
komisyon çalışmalarının geçerliği için en az başkan 
ile iki üyenin varlığı şarttır. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.... Yok. 5 nci madde ile ilgili olarak bir 
önerge var, okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Devletçe işletilecek Madenler Hakkında Kanun 

tasarısının 5 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş-
tiriMıesin'i arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Orhan Çalış 

Madde 5. — Takdir komisyonunun kurulması için 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ue ügiKi diğer 
bakanlık ve kuruluşlar da en geç 10 gün içinde görev
lendireceklerdir. Temsilcilerin adlarının bildirilmesi
ni yazı ile ister. Bu yazıda Komisyon Başkanı ilfk top
lantıyı yapabileceği gün ve yer açıklanır. 

Komisyon üyelerinin birinin çekilmesi veya baş
ka bir nedenle görevi başında bulunmaması halinde 
yeri aynı usule göre doMurufur. 

Komisyonun bütün çalışmaları beş üyenin tama
mımın bulunması ile yapılır. Üye sayısı 4 ncü mad
dede tespit edilenden az olduğu takdirde komisyon 
toplanamaz. Eksik üyeyle yapılmış toplantıda alman 
kararlar geçersizdir. 

Gerekçe : 
Kanun tasarısının 4 ncü maddesi üye sayısı kurum

larını ve böylece zımni olarak nitelendirildikleri beîir-
îenmiştir. Hepsinin hizmetine ayrı ayrı ihtiyaç vardır 
ve hizmetler biribirini tamamlamaktadır. Bu hizmet
lerden herhangi birinin eksik olması halinde sonuç ha
talı olabilir. Bu iş ise, kamu menfaatine veya özel ki
şilerin zedelenmesine ve haksızlıklara sebep olabilir. 

Teklif ettiğimiz değişiklikte bu ihtimal önlenmiş 
olacaktır. 

BAŞKAN — Önerge sahQbi Sayın Çalış, buyurun 
efendim. 

ORHAN ÇALIŞ (Bohı) — Sayın Başkan, muh
terem senatörler; 

Madde haddizatında, demin biraz evvel belirtti
ğim gibi, takdir komisyonu üyelerinin yetenekleri hu
susunda bir açıklık getirmiyor. Her k'imden olursa, 
istediği zaman bakanlık mensubu olarak bir temsil
ci tayin etmek imkânı bu kanuna göre var. 

Bu durumda, yalnız vasıfları belirtilen Mimar ve 
Mühendis Odaları temsilcisi var; ki, Mimar ve Mü
hendis Odaları mensubunun mutlaka meslek mensu
bu olması gerekli; Sanayi Odasında ve Ticaret Oda
sında kaytılı kimselerin aynı meslek mensubu omıa-
SÜ lazım. 

Bu bakımdan, kanunda biz Bakanlık temsilcisi ve 
İktisadi Devlet Teşekkülü temsiMterînin vasıflarının 
belirlenmediği bakımından (ki, belirlenmesinde bü
yük yarar vardır) meslek mensuplarının mevcut du-
ramîarını iyi bilecekleri kanaati île komisyonda, ka
nunda gösterilen şekilde değil, değişiklikte önerdiği
miz şekilde komisyonun toplanmasını teklif ettik, 
bunda da yarar buluyoruz. 

Saygılarımı sunarını. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çaîsş. 
Önergenin leh ve aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 

Yoik. 
Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergeye Hükümet katılıyor mu efendim?.. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılmıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

5 nci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 5 nci 
madde kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
3. Çışma Usulü : 
Madde 6. — Takdir Komisyonu, Bakanlar Kuru

lu kararında gösterilen öncelik sırasına, devrahna-
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cak madenin özelKkSerine ve iş durumuna göre çalış
ına usul ye programını kendisi düzenler. Şu kadar 
ki, komisyon en geç dlöıt ay içinde çalışmalarını ta
mamlar. Gerektiğinde bu süre Enerji -ve Tabıü Kay
naklar Bakanlığınca yalnız bir defa için iki ay daiha 
uzatılır. 

Komisyon, çalışmaları sırasında işletme hakkı ve
ya arama ruhsatnamesi sahibi veya teımsllciisini dün
ler; gerekli bulduğu her t ü rü keşif ve incelemeyi biz
zat yapalbiîeceği g M uzmanlardan da yararîanalbljlr. 

Komisyon kararları üye tamsayısının salt çoğun
luğuyla verilir. Muhalif kalan üyeler gerekçelerini 
karar tutanağı altına yazmakla yükümlüdürler. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 6 ncı madde ile iigiü bir önerge var; 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Devletçe İşletilecek Madenler hakkında kanun ta

sarısının 6 ncı maddesinin 3 ncü fıkrasının aşağıda
ki biçimde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

«KamBsyon karaları üye tamsayısının salt çoğun
luğu jle verilir. Muhalif kalan üyeler gerekçelerini 
karar tutanağı altma yazmakla yükümlüdürler.» 

Bolu 
Orhan Çalış 

BAŞKAN — Önerge sahibi?.. Yoklar. 
Leh ve aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Katıl
mıyoruz efendim. 

Sayın Başkan burada maddi bir hata vardır; 
önerge ile ilgili değil, önergeyi oylayabilirsiniz efen
dim. 

BAŞKAN — Önergede bir değişiklik yok, mad
de metnim aynen almış. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Efendim 
önerge ile ilgili bir ihtilaf söz konusu değil, o ne
denle önergenin oylamasını yapabilirsiniz, yalnız 
madde oylanırken bir maddi hataya Yüce Senatonun 
dikkatini çekmek istiyorum; 6 ncı maddenin ikinci satı
rı «maddenin» diye geçmiş, «madenin» olacak efen
dim. «Maddenin özelliklerine» değil, «Madenin özel
liklerine» olacak. 

BAŞKAN — Evet efendim. Okuduğumuz öner
gede istenilen değişiklik madde metninde aynen bu
lunduğundan bu önergeyi oya koymaya gerek gör
müyoruz. Ancak, Hükümetin de bildirdiği gibi, 6 ncı 
maddenin ikinci satırında «madenin» yerine «mad
denin» kelimesi yazılmış, bunun bir baskı hatası ol
duğu anlaşıldığından, 6 ncı maddeyi bu baskı hatası
nı düzelterek oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 
6 ncı madde kabul edilmiştir. 

4. Tutanakların tevdii: 
Madde 7. — Takdir komisyonu bu, Kanunda 

gösterilen tutanaklarla eklerini üçer nüsha olarak 
düzenler ve bir maden alanındaki görevi bitince ge
rekli işlemler yapılmak üzere derhal Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığına tevdi eder. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

7 nci madde ile ilgili olarak bir önerge var oku
tuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Devletçe işletilecek madenler hakkında kanun ta

sarısının 7 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bolu 
Orhan Çalış 

Madde 7. — Takdir komisyonu bu kanunda ön
görülen tutanaklarla eklerini dörder nüsha olarak 
düzenler ve bir maden adasındaki görevi bitince ge
rekli işlemler yapılmak üzere Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığına tevdi eder. Söz konusu Bakanlık 
bu komisyonca hazırlanmış olan tutanak ve ekle
rinden bir takımını bir yazıya ekleyerek arama ve 
işletme hakkı sahibi kişi veya kurumu tebliğ eder. Bu 
tebliğ ile birlikte arama ve işletme hakkı sahibine 
konunun özelliklerine bağlı olarak üç aydan altı aya 
kadar itiraz süresi tanır. Bu itiraz süresi sona erme
den herhangi bir işlem yapılamaz. 

Gerekçe: Takdir komisyonunun tespitleri esas ha
reket noktasıdır ve önemlidir. Hak sahibinim görüşü
ne ihtiyaç vardır. Her ne kadar 6 ncı madde «Ruh
satname sahibi veya temsilcisi dinlenir» diyorsa da, 
bu kâfi değildir. Bir maden üzerinde hak sahibi veya 
kurum için o maden sadece bir maddi varlık değil
dir, yıllarca bilgisini ve sermayesini döktüğü bir he
def ve tatminkarhk sonucudur. Maden hakkında 
herkesten çok bilgi sahibidir. Hak sahibinin itirazı 
gerçeği bulmada yararlı olur, 
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Bu itibarla madde, teklifimizdeki şekilde değiş
tirilmelidir.» 

BAŞKAN — Önerge sahibi Sayın Çalış?.. Yok
lar. 

Önergenin leh ve aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Komisyon?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor, Hü
kümet önergeye katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler. Önerge kabul edilmemiştir. 

7 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 7 nci mad
de kabul edilmiştir, 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
II. Tespit ve Takdir İşleri : 
1. Genel olarak: 
Madde 8. — Takdir komisyonu, Devletçe işletil

mesine karar verilen madenlerdeki tespit ve takdir iş
lerini her maden alam için ayrı ayrı olmak üzere 
aşağıdaki sıraya göre yürütür ve tamamlar : 

1. Mevcutların tespiti: Maden alanında mevcut 
yeraltı ve yerüstü sınai ve sosyal tesisler, araç ve ge
reçler ,teçhizat, malzeme ve çıkarılmış cevher stok
ları gibi her türlü taşınır ve taşınmaz mallar, miktar
larını ve halihazır durumlarını gösteren bir tutanakla 
tespit olunur. 

2. Mevcutlardan devralınacaklar m ayrılması: 
1 nci bentte yazılı taşınır ve taşınmaz mallardan iş
letme hakkı veya arama ruhsatnamesiyle bir bütün 
teşkil edenler, özellikle işletme ve arama faaliyetleri
nin süreklilik ve güvenliği için zorunlu görülenler 
ayrılarak ikinci bir tutanakla tespit olunur. Bu tuta
nakta Maden Kanununun 123 ila 134 ncü maddeleri 
anlamında kamulaştırma, muvakkat işgal veya tah
sis konusu olmuş taşınmazlarla kamulaştırma dışı bir 
nedenle özel mülkiyet konusu olmuş taşınmazların bu 
nitelikleri ayrıca belirtilir. 

3. Ayrılan mevcutların değerlerinin takdiri : 2 nci 
bent gereğimce ayrılan taşmır ve taşınmaz malların 
değerleri, 10 ncu maddede yer alan diğer unsurlarla 
birlikte ve orada açıklanan iîkere göre hesaplanmak 
suretiyle üçüncü bir tutanakla tespit olunur. Bu tu-
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tanağa işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahi
binim mülkiyetinde olup hakkında kamulaştırma ka
rarı alınması gereken taşınmazların sınırlarım, yüz-
öîçümlerini ve niteliklerini gösteren harita, plan veya 
krokileri de eklenir. 

Birinci ve ikinci tutanak, işletme hakkı veya ara
ma ruhsatnamesi sahibi veya temsilcisi tarafından da 
imzalanır. Fakat imzadan kaçınmaları, tutanakların 
geçerliğini etkilemez. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Var Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, buyurun. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın senatör
ler; 

Tasarıda takdir komisyonlarının işleri oldukça 
uzun tutulmuş. Ben, bu uzunluğun sonunda, gerek 
işıetme sahiplerimin, gerekse Devletin haklarının zayi 
olmamasının veya hukuk dışı herhangi bir işlemin ya
pılmamasının amaçlandığım anlıyorum; ama bu ka
dar işin içinden ileride nasıl çıkılacak bu konuda da 
kuşkulanmı taşıyorum ve bununla ilgili birtakım 
madde üzerindeki görüşlerimi de söyleyeceğim. 

Buna geçmeden önce, az önce benim söylemedi
ğim bir cümleyi Sayın Çalış, nıeidense burada efe ala
rak, başka düşüncelere götürdüler. Ben, burada söy
lediklerimi bir Şili'li veya onun değerli devlet adamı 
AUende'nin mantığı ile ya da 1954'terde Amerika'ya 
giderek şu andaki Hükümetin kurtarmaya çalıştığı 
maden yataklarım Amerikan şirketlerine peşkeş çe
ken Celâl Bayar kafasıyla konuşmuyorum. Kendi 
mantığımla... 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Haydi be 
sen de, sen kim oluyorsun? 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Benim kim oldu
ğumu çok iyi anlarsın. 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Çok iyi 
anladım. 

BAŞKAN — Efendim karşılıklı tartışmayınız Sa
yın Unsal, Sayın Kirazoğlu. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sen, ancak ken
dinin kim olduğunu iyi anla. 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Çok iyi 
anladım, kıp kızıl komünistsin. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sen ancak, ken-
'ünin kim olduğunu iyi anla. 

BAŞKAN — Efendim, karşıhkh tartışmayın. 
Müdahale etmeyin. 
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İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Burada 
bulunmayan adam hakkında konuşmak, en azından 
kürsü adabına aykırıdır. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Kürsü adabına 
aykırı olan bir durum; buradaki bir senatörün ko
nuştuklarını, bir Şili'liye maletmek adaba aykırıdır, 
düşünceye aykırıdır, insanlığa aykırıdır. Bu bir. 

İki; Devlet Başkanı olarak giden bir insanın Ame-
rika'daki şirketlere, «Türkiye'de el değmemiş maden 
yatakları var» diyerek, madenlerimizi peşkeş çekmek 
insanlığa aykırıdır. Bu sizdiniz ve Celâl Bayar'dı... 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Haydi be 
sen de, komünist 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bunu söylemek 
bertîm görevimdir. Hükümet, şimdi sizin yaptığınız 
bu işleri temizlemeye, kurutmaya çalışıyor. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, lütfen tartışmalara ne
den olmayın. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın beyler, 
ulusal gün... 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Bakam cevap verdi mi?.. Bir yabancı şirket var mı 
imtiyaz almış diye?.. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ulusal gün gel
diği zaman demişim.. Bizler ulusal günlerimizle övü-
nüvoruz. Nice ulusal günlerimiz var; Cumbu"*vp* 
Bayramı diye aradığımız, kutladığımız günler, Zafer 
bayramları, nice niceleri... 23 Nisanlar ulusal gündür, 
«Ulusal gün» sözcüğünden Urken ve bunun altında 
birtakım anlamlar anlayan insanlar var aramızda. 

Kaldı ki, ben şu anda tutanakları hece hece ince
ledim; sanıyorum Sayın Başkana da getirdiler, gör
düler, böyle bir söz kullanmamışım. Benim kullana
bileceğim söz şu olabilir: «Ulusal sorunlar gündeme 
geldiği gün» demişimdir; bu olabilir, öyle bir şey 
de yoktur. Geliyorum efendim maddeye. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, 8 nci madde ile tak
dir komisyonlarının çalışmalarıyla ilgili şöyle bir şey 
var: 

«..Çıkarılmış cevher stoklan gibi her türlü taşınır 
ve taşınmaz mallar» deyimi var. Şimdi, ben bu «Cev
her stoklarından acaba; açık işletmeler var, bazı 
linyit yatakları var ki, bazı krom yatakları ve demir 
yatakları var ki, herhangi bir işletmeye, galeri açma
ya şuna buna ihtiyaç yoktur, örneğin; Yozgat Sor
gunca, üzerinde dozerlerle toprağı kaldırmışlar, bü
yük dağlar böyle maden cevheri olarak ortada yığıl" 
duruyor. Sadece üzerinin toprağını açmış. Şimdi, bu 
'bir çıkarılmış cevher Sayılacak mıdır ve böyle pek 

çok linyit yatağının sadece üzeri açılmak suretiyle; 
yani kısa bir çalışma suretiyle üzeri açılmış, okluğu 
gibi yatak durmaktadır. Bunlar da çıkarılmış cevher 
stoku sayılarak bir değerlendirmeye ta!bi tutulacak mı
dır?.. Burada bu konuda bir.tereddüt duydum. Bu
nun tutanaklara geçmesi, ya da Hükümetin bu ko
nudaki düşüncesini, böylesi cevherlerin nasıl değer
lendirileceği konusunun açıklığa kavuşturulması için 
söz aldım. 

Ayrıca, «Taşınır - taşınmaz mallar» cümlesinden, 
maden çıkarma, maden üretme dışında, madeni zen
ginleştirme, konsantre etme veya metal haline getir
me tesisleri de var mı?.. Bu kapsamda, bu işlemlerle 
ilgili tesisler de kamulaştırılacak mıdır?.. Bu konula
rın da Sayın Bakan tarafından açıklığa kavuşturul
masında yarar görüyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Niyazi Un
sal. 

Efendim, Sayın Niyazi Ünsal'ın söylemediğini id
dia ettiği sözle ilgili tutanağı getirtmiş bulunuyorum. 
Orada tutanağa geçen söz şudur: 

«Ulusal sorun geldiği gün». 
Bu suretle düzeltmiş oluyorum. 
Başka söz isteyen var mı efendim?. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Refet Rendeci. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 

saygı değer arkadaşlarım; 

Konuşmak niyetinde değildim; sakin sakin şu ka
nun dünkü havadan değişik bir hava içerisinde; işte, 
önergeler geri alınarak tamamlanma yolunda idî. Fa
kat, hani «Söz bilirsen söyle, senden fikir alsınlar; 
söz bilmezsen sükût et ki, seni adam sansınlar» demiş 
şair. Şimdi meseleyi durup dururken karıştırıp başka 
'Stikametlere sokmanın manası yoktur. Sayın Unsal 
arkadaşımıza göre, Celâl Bayar Türkiye'yi gitmiş sat
mış... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Siz götündünüz 
oraya bizi. «Ailende» sözünü ben etmedim, siz etti
niz. 

REFET RENDECİ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar; 

Devlet Başkanlığı yapmış ve aranızda bulunma
yan kişi hakkında, hatta aranızda bulunmayan kişi 
hakkında sövmeye hakkınız yok.. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Siz mezarda bu
lunanla uğraşıyorsunuz. 
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REFET RENDECt (Devamla) — Bu, bir defa 
Meclislerin teamüllerine, vatandaş hukukuna, Anaya
saya, her şeye aykırıdır; ahlâk kaidelerine de aykırı
dır. Orhan Çalış hakkında fikrinizi söyleyin; Orhan 
Çalış burada. Orhan Çalış çıkar, kendisini müdafaa 
eder; ama burada bulunup, kendisini müdafaa ede
meyen kimseye, «Türkiye'yi igötürmüş, peşkeş çek
miştir.» lâfı, bir defa bu cemiyete, bu Meclise yakış
maz. Bu, iftira olur. 

Muhterem arkadaşlar; 
l î ^ ^ e r d e Türkiye'de bir dirhem petrol yokken, 

«Türkiye'de petrol nasıl çdcacaktı? Sermayesi nereden 
bulunacaktı?» mücadelesi içerisinde Petrol Kanunu 
çıkarılmıştır. O Petrol Kanununun çıkarıldığı devre
lerde, Maden Kanununun çıkarıldığı devrelerde Tür
kiye'nin halini bilmek lâzım ki; o işin başında bulu
nan adamların, «Acaba yerin altında bulunan bu cev
herleri nasıl değerlendireceğiz?» mantığını ve düşün
cesini tefsir etmek lâzımdı. Bugün Türkiye'nin şart
ları dün gibi değildir; çok daha iyi şartların içeri
sindeyiz. Sermaye durumu itibariyle olsun teknik ele
man itibariyle olsun, enerji itibariyle olsun, kendi 
meselelerimizi kendimiz yürütecek; daha mahsus ta
biriyle, bugün dünyaya rest çeksek dahi, aşağı yukarı 
yarı aç, yarı susuz kendi yağımızla kavrulacak, kal
kınmamızı yapacak imkânlara sahibiz. O seviyeye 
gelmişiz; ama o gün o yoktu.. Bir Petrol Kanunu için 
dışarıdan sermaye getirildi ve bugün Türkiye'de 3,5-4 
milyon ton hampetrol çıkarabilryorsak, herhalde o Ka
nunun bunda etkisi vardır, o Kanunun, o Kanunu çıka
ranların görüşlerinin, belki yüzde yüz isabetle gerçek
leşmemiştir ama; onların görüşlerinin bir nebze payı 
vardır, bu payı inkâr edemeyiz ve bunu, «"Memleke
ti Amerika'ya peşkeş çekti.» diye değerlendirenleyiz. 
Kimse memleketini satmaz beyefendi.. Hiç kimse, 
kimseden daha fazla vatanperverlik iddiasında bulu
namaz. Herkes; bu vatan üzerinde doğar, bu Vatan 
üzerinde yaşayan bugün sokaktaki anarşist dahi vatan, 
millet gayreti içerisinde, kendine göre bir inancın içe
risinde kavga yapıyor. Hiç bir kimse diğerine karşı; 
«Ben vatanperverim, sen değilsin» diyemez. 

Bu bakımdan, şu güzel güzel devam eden müza
kereleri, böyle bulunmayan kimseler hakkında götü
rüp, bir madde dolayısıyla değişik istikametlere sok
mayalım. Çıkaracaksınız kanunu. Çıkarın, hayırlı ol
sun. Bizim kanaatlerimize aykırı.. Siz bir parti ola
rak iktidara geldiniz, kendi görüşünüzü hâkim kıla
caksınız, biz gelirsek, biz de kendi görüşümüzü hâ
kim kılacağız. Birbirimizi mutlaka beğenmemiz de 
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şart değildir. Demokrasi budur zaten; ama birbirimi
ze tahammül etmemiz lâzım, hakaret değiL 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Rendeci. 
Efendim, 8 nci madde üzerinde başkaca söz iste

yen sayın üye?.. Yok. 
Önergeler var, okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Devletçe İşletilecek Madenler Hakkındaki Kanu

nun 8 nci maddesinin aşağıdaki şeklîde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. . 

Bolu 
Orhan Çalış 

Madde 8. — Takdir komisyonu yürüklükteki ka
nunlarla ve usulünce uygun olarak özel ve tüzelkişi
lere verilmiş olan maden haklarının geri alınması ka
rarına müteakip, devletçe işletilmesine kar»* verilen 
madenlerdeki tespit ve takdir işlerini her maden ala
nı için ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki sıraya göre 
yürütür ve tamamlar. 

Gerekçe: 
Madde 8. — Eski haliyle devletçe işletilen bütün 

madenleri kapsamaktadır. Halbuki genel gerekçede 
özel ve tüzelkişilerden alınacak madenler söz konusu 
edilmektedir. Bu itibarla, karışıklığı ortadan kaldır
mak için madde teklifimizdeki şekilde değiştirilmeli
dir. 

BAŞKAN — Önerge saıhîbi Saym Çalış, buyuru
nuz. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan; 

Biraz evvel Niyazi Unsal arkadaşımız benimle il
gili bazı hususlar söyledi» 

BAŞKAN — O konu kapandı Sayın Çalış, öner
genizle ilgili olarak konuşmanızı rica edeceğim. 

ORHAN ÇALIŞ (Devamla) — Muhterem arka
daşlar; 

Burada yine bu sene Niyazi Unsal bir konuşma
sında dedi ki; «21 ilde yönetim değişmelidir.» İtiraz 
ettik; «Nedir bu?» dedik. «Canım, oralara yol, su 
gitmemiş.» dedi. 

Bir Senatör gelir, burada; «21 ilde yönetim değiş
melidir...» 

BAŞKAN — Sayın Çalış. 
ORHAN ÇALIŞ (Devamla) — Bir dakasa. 
BAŞKAN — Önergeniz üzerinde söz istediniz. 

Lütfen. 
ORHAN ÇALIŞ (Devamla) — Bunun üzerinde 

durmak lâzım gelir. 
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Şimdi, benim önergem, burada şimdiye kadar ka
zanılmış hakların yine kanunlar çerçevesinde, tabii bu 
kanun nazarında da, geçerlilik derecesinde, korunma
sına imkân verecek şekilde bir usul tanzimidir. Duy
madığım şeyi söylemem. Teyp açılsın; «Ulusal gün» 
dedi. «Geldiği» veya «Geleceği» olabilir, bir gün da
ha söyledi Niyazi Unsal. 

Ben sistemini koydum; «Ailende böyle yaptı» de
dim. Allende'nin yaptığı sistemin aynısını kendisi öner
di. Sistemin bu şekilde Ailende tarafından yapılıp ya
pılmadığını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 
yetkili elemanlan var, Sayın Bakanım da sorarlar, 
Amerikan şirketlerine, başka şirketlere aynı sistem 
içinde ne kadar borç çıkarmışlar, nasıl tatbikat yapıl
mış; dünyadaki tatbikatı burada bilen insanlar var. 
Sistem eşitliği aynı. Neye ürküyorîar? 

Allaha ısmarladık. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalış. 
önergenin leh ve aleyhinde söz isteyen Sayın Üye?. 

yok. 
Komisyon önergeye katılıyor mu? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Hükümet katılmıyor mu? 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler., önerge kabul edilmemiştir. 
Bir önerge daha var, okutuyorum efendim: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kanun tasarısının 8'nci maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ederiz. 
Tespit ve takdir işleri, 
Madde 8. — Komisyon tespit ve takdir işlerin? 

aşağıdaki sıraya göre yürütür ve tamamlar. 
1. Mevcutların tespiti, 
2. Mevcutların takdiri, 
Birinci aşamada : 
a) Madenin işletilmesinde işletme ile ilgili mev

cut yeraltı ve yerüstü sınai, sosyal ve teknik tesisler, 
araç ve gereçler, teçhizat, malzeme, açılan yol ve sa
ire ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallar, 

b) Ticaretten alıkonulan işletmenin maruz kal
dığı kâr mahrumiyetini karşılayacak madenin özelli
ği, işletmenin vüstat, şümul ve istihsal kabiliyeti göz-
önünde bulundurularak ilmi esaslara göre tespit olu
nacak muhik bir tazminat. 

İkinci aşama : 
Yukarıda birinci aşamada (a), (b) fıkralarında 

tespit edilen her türlü mal ve haklar 10 ncu maddede 
açıklanan esas ve usullere göre değerleri hesaplan
mak suretiyle bir tutanakta tespit olunur. 

Bolu Elazığ 
Orhan Çalış Cahit Dalokay 

Gerekçe 
Tasarının tespit ve takdir işlerine dair mad

desinden önce hepsinin içeriği ve hukuki niteliği bir
birinden farklı olan maden haklarının yek diğerinden 
ayırarak, her kategoriye giren hakkı,, bir kamu tüzel
kişisine devretmek zorunda kalan hak sahibinin mal 
varlığında bu suretle husule gelen eksilmeyi fiili za
rar ve kâr mahrumiyetini birlikte hesaplayıp tespit 
etmek gerekir. Hak sahibinin hakkım kullanmak 
ve işletmek üzere bir maden işletmesi kurmuş oldu
ğu hallerde tespit; kamu tüzelkişisi tarafından devir 
alınan hak sahibine ait maden işletmesinin kendisi, 
terkip eden maddi veya gayri maddi unsurlarıyla bir 
bütün teşkil eylediği nazara alınarak yapılmalıdır. 

Maden hakkı rızası hilafına elinden alınan kim
senin bu hakkım kullanmak üzere kurduğu işletme
ye dahil bütün unsurlar, işletmenin başkasına dev
rine müteakip yalnız başka fonksiyonlarını kaybede
ceklerinden ve işletme hakkı sahibi için iktisadi de
ğerleri kalmayacağından, devrede işletmeyi terkip 
eden unsurlar arasında tefrik yapılarak hazırlarının 
devralınması bazılarının devir harici tutulması hak
kaniyet esaslarına uygun değildir. İşletme hakkı 
sahibinin maden hakkım devredip devretmemekte 
muhtar olmasının karşılığı, onun bu haklarını kul
lanmak üzere kurduğu işletmeye dahil bütün unsur
ların rızası hilafına vaki işbu devre dair sayılması 
olmalıdır. 

Ticaret Kanununun 2 nci maddesi, 11 nci madde
si ikinci fıkrası hükmü uyarınca devre ait mukave
lede ticari işletmeye dahil bazı hali unsurların devir
den istisna edilmesi mümkündür. Burada devir mu
kavele -ile vaki olmadığına göre, ticari işletmenin 
devrinde ona dair olan bazı unsurların devirden is
tisna edilntesi de söz konusu olmamalıdır. 

Diğer yandan, maden hakkı sahibinin uğradığı 
fiili zararı tespit ederken sadece işletmeye dahil mad
di malların değil, gayri maddi malların, alacak hak
larının fikri ve sınai haklarının vesaire nazara alın
ması gerekir. 

Buna göre, maden hakkının bir kamu tüzelkişi
sine devir ve intikalinde : 
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1. Sadece maden hakkından yararlanmak için 
kurulan ticari işletmenin maddi unsurlarına, tesisa
tına tazminat yahut daha doğru ifade ile bedel öden
mesi yetmez. Bu, ne iktisat, ne hukuk ilmi esasla
rına uygun olur, hatta bizzat tasarının gerekçesinde 
maden haklarının geri alınmasında maden hakkı sa
hibinin mal varlığında hâsıl olan eksilme kadar taz
minat ödenmesinin, hukuk devleti ilkesinin gereği 
olduğu şeklindeki tespite aykırı düşer. Maden hak
kının bir kamu tüzelkişisine devri sonucunda hak 
sahibinin uğradığı fiili zararı tespit ederken, işletme
nin maddi unsurları yanında mutlaka onun gayri 
maddi unsurlarım da gözönüne almak, bir kül olarak 
yaşayan işletmenin gerçek değerini tazmin etmek 
gerekir. 

2. Maden hakkı sahibinin iradesi dışında bir 
Devlet tasarrufuyla işletmesinden yararlanamaz du
ruma gelmesi sonucunda kâr mahrumiyeti kendisine 
ödenmelidir. Bu sebeple işletmenin vüsat şümulüne 
göre uğrayacağı kâr mahrumiyetinin neden ibaret 
olduğunun tespitine ihtiyaç vardır. 

BAŞKAN — Önerge sahipleri söz istiyor mu 
efendim?.. İstemiyorlar. 

Önergenin lehinde ve aleyhinde söz isteyen sayın 
üye var mı?... Yok. 

Sayın Komisyon, önergeye katılıyor mu? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU ADINA 

NEŞ'ET AKMANDOR (Bolu) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?... 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 
katılmıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

8 nci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
2. İstek Üzerine Devralınacak Mevcutlar Ara

sına Alma : 
Madde 9. — Maden alanındaki isletme ve arama 

faaliyetleri ile ilgili olmayanlar hariç, 8 nci madde
nin 2 nci bendi gereğince devralınacak mevcutlar 
arasında yer verilmeyen taşınır veya taşınmaz mallar 
tek başına yararlamlamayacak veya başka türlü kul
lanılmayacak duruma düşüyorsa, iş'eime hakkı ve
ya arama ruhsatnamesi sahibi bunların da devralına

cak mevcutlar arasına alınmasını ve aynı maddenin 
3 ncü bendi gereğince değerlerinin takdirini, takdir 
komisyonunun o maden alanındaki görevi bitinceye 
kadar yazılı başvurma üe isteyebilir. Bu isteğin tak
dir komisyonunca kabul edilmemesi halinde ret ge
rekçesi, 8 nci maddenin 2 nci bendi gereğince düzen
lenen tutanağa eklenir. İşletme hakkı veya arama 
ruhsatnamesi sahibinin 16 nci madde uyarınca dava 
hakkı saklıdır. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?... Yok. 

9 ncu maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.., Ka
bul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
BAŞKAN — 10 ncu maddeyi okutuyorum. 

III. Tazminatların Hesaplanması : 
1. İşletme Hakkı ve Arama Ruhsatnamesi Sa

hiplerine Ödenecek Tazminat : 
Madde 10. — Devletçe işletilmesine karar veri

len madenlerle ilgili işletme hakkı ve arama ruhsat
namesi sahiplerine ödenecek tazminat, aşağıdaki hü
kümlere göre hesaplanır : 

A) İşletme hakkına konu olan madenlerde işlet
me ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı sahiplerine 
ödenecek tazminat aşağıdaki kalemlerden oluşur : 

1. İşletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazının 
amortismanlar düşüldükten sonra kalan maliyet be
deli; 

2. 8 ve 9 ncu maddeler gereğince devralınmak 
üzere ayrılan mevcutların aşağıda yazılı değerleri : 

a) İşletme hakkı sahibinin mülkiyetinde olup 
madenin işletilmesi için gerekli arazinin 1 nci mad
dede yazılı Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gaze
tede yayımı tarihindeki aım - satım bedeli; 

Şu kadarki, Maden Kanununun 125 nci maddesi 
gereğince işletme hakkı sahibi lehine kamulaştırıl
mış arazide kamulaştırma bedeline Bakanlar Kurulu 
kararının yayımı tarihine kadar geçen süre için yıllık 
yüzde 11 faiz eklenmek suretiyle bulunacak miktara 
itibar olunur. Ancak bu miktar arazinin alım - sa
tım bedelini geçemez. 

b) Maden Kanununun 100 ncü maddesinin bi
rinci fıkrası kapsamına giren tesislerin amortismanlar 
düşüldükten sonra kalan maliyet bedelleri; 

c) Diğer tesis ve binaların Bakanlar Kurulu ka
rarının yayımı tarihindeki inşaat fiyatlarına göre he
saplanacak maliyet bedellerinden bu bedeller üzerin-
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den hesaplanacak amortismanlar düşülmek suretiyle 
bulunacak değerleri; 

Şu kadarki, Maden Kanununun 125 nci maddesi 
gereğince işletme hakkı sahibi lehine kamulaştırılmış 
binalarda kamulaştırma bedellerine Bakanlar Kuru
lu kararının yayımı tarihine kadar geçen süre için 
yıllık yüzde 11 faiz eklenmek suretiyle ulaşılacak 
tutarlardan bu tutarlar üzerinden hesaplanacak amor
tismanlar düşülmek suretiyle bulunacak miktarlara 
itibar olunur. Ancak bu miktarlar, binaların yuka
rıdaki usule göre inşaat fiyatları esas alınmak sure
tiyle bulunacak değerlerini geçemez. 

ç) Araç ve gereçlerle teçhizat ve malzeme gibi 
taşınır malların Bakanlar Kurulu kararının yayımı 
tarihindeki alım - satım bedelleri; 

3. Geçici işgal konusu arazi için işletme hakkı 
sahibince ödenmiş tazminatın işgal süresinin bu Ka
nun gereğince madenin devralınmasma olanak bulu
nan en erken tarihten sonraki kısmına tekabül eden 
miktarı; 

4. Bakanlar Kurulu kararının yayımı tarihinde 
mevcut ve madenin özelliklerine göre yapılması ola
ğan sayılabilecek sözleşmelerin işletme hakkının geri 
alınması nedeniyle yerine getirilememesi sonucunda 
yoksun kalınacak kârın o maden cinsindeki ortalama 
kâr hadlerine göre hesaplanacak değeri; 

Şu kadarki, bu sözleşmelerin şartnamede yazılı 
asgari miktarlar itibariyle işletme ruhsatnameli ma
denlerde altı aylık, işletme imtiyazlı madenlerde bir 
yıllık üretim kapasitesini aşan kısımları dikkate alın
maz. Bu sözleşmeler yerine getirilebilmiş olsaydı iş
letme halckı sahibince ödenecek olan Devlet hakkı 
ve varsa Maden Kanununun 136 ncı maddesinin (B) 
bendinde yazdı buluculuk hakkı, kâr yoksunluğu 
tazminatından indirilir. 

İşletme hakkı sahiplerine ödenecek tazminattan 
kesilecek veya ayrılacak miktarlar hakkındaki 11, 
12, 23 ve 24 ncü maddeler hükümleri saklıdır. 

B) Maden Kanununa göre bulunmuş maden ni
teliğine ulaştırhmış işletme hakkı talepli madenler ile 
arama ruhsatnameli madenlerde arama ruhsatnamesi 
sahiplerine ödenecek tazminat, (A) bendinin kâr yok
sunluğu tazminatı dışındaki hükümlerinin kıyasen 
uygulanmasıyla bulunacak değerler toplamından olu
şur. Şu kadarki, duruma göre, Maden Kanununun 
136 ncı maddesinin (A) bendinde yazılı arama mas
raflarının cevher satışlarıyla karşılanmayan kısmı 
bu toplama eklenir veya cevher satışı bedellerinin 
arama masraflarını aşan kısmı bu toplamdan indiri
lir, 

İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiple
rine ödenecek tazminatın hesaplanmasında rezervler 
dikkate alınmaz. 

C) Bulunmuşluk niteliğine ulaştırılmamış işletme 
hakkı talepli ve arama ruhsatnameli madenlerde ara
ma ruhsatnamesi sahiplerine herhangi bir tazminat 
ödenmez. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz istemiş 
bulunan Sayın Kemâl Sanibrahimoğhı?.. Yoklar. 

Sayın Hayri Öner, buyurunuz efendim. 

HAYRÎ ÖNER (Adana) — Değerli arkadaşlarım, 
Ben anlayamadım; bu Yasa tasarısının getirilişin

de değerli arkadaşlarımın gösterdiği hassasiyetin an
lamı bende bir türlü tam anlamıyla belirmedi, sebe
bini anlayamadım. 

Liberal bir ekonomi sisteminde ihtiyacı okluğun
da, o sistemde bir devlet ihtiyacı olan madde için 
nasıl bir yasa tasarısı getirecek idiyse, bu Yasa ta
sarısının ondan hiç bir farkı yok. Devlet, «Benim 
şöyle bir maıdene ihtiyacım var,» diyor, onun işlet
me hakkını geri alıyor, kendi üstüne alıyor. As
lında, «İzin verme», «Ruhsat verme» kelimelerinin 
anlamından da beliriyor ki, burada bir kamulaştır
ma söz konusu olmaz. Kamulaştırma söz konusu 
olmadığı gibi, aslında bu sistemde «Kazanılmış hak» 
diye bir haktan söz etmek de olanak dışıdır. 

Sonra, (Sataşmak amacıyla söylemiyorum, yanlış 
anlamasınlar, gayet iyi niyetle arz ediyorum.) Bir 
taraftan «Bu Hükümet bir ay sonra gidecek.» diye
ceksin, bir taraftan böyle bir Yasa tasarısına karşı 
çıkacaksın... Gidecekse, fevkalade bir Yasa tasarısı 
getiriyor size. Gelirsiniz, mükemmel, hazır bir ta
san, zaten hükümetlerin düşüncelerine ve takdirleri
ne bırakılmış bir sistem, «Ben de bu tasarıya ihtiyaç 
görmüyorum.» veya «Bu devletleştirmeye veya ka
mulaştırmaya, iznin geri alınmasına ihtiyaç görmü
yorum, yanlışlık yapılmıştır.» der, geri iade edersi
niz, hatta tümünü de teslim edersiniz. Bizce, geti
rilen tasarının eksik yanı budur. 

Sonra, değerli Çalış arkadaşımın sanıyorum şu 
kürsüde Allende'yi örnek göstermesi çok büyük ta
lihsizliktir. Ne yapmış Ailende?.. Demokratik hu
kuk devleti ilkelerine saygdı, memleketin bakır 
madenlerini talan eden yabana şirketleri kovmaya 
çalışmış, hatta o memleketin mutfağında çalışan ka
dınlar almışlar kazanlarım, çıkmışlar sokaklara, vur
muşlar kazanların dibine, «Allende'yi isteriz.» demiş
ler ve Ailende gelmiş; ama o yabancı şirketler ne 
yapmış?.. O halkın rızkım kesmiş. Kamyon şirket-

539 — 
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leşinde çalışan kamyoncular çahşamaymca taksitlerini 
ödeyememişler Türkiye'deki örneğin aym. 

Bugün Türkiye'de herhangi bir işletmede veya 
her hangi bir yerde çalıştırılan her kamyonun aylık 
en az 4 - 5 bin lira; ki hatta bugünkü koşullarda 
20 bin lira taksiti var. O şoför gitmiştir, 420 bin 
ikaya mal edilen Ford kamyonunu 750 hin liraya 
almıştır (Hepinizin başında, bunu bilmeyeniniz 
yok.) ve ayda ona 25 bin lira taksit ödeyecektir. Ne
rede çalışıyor?.. Tokoğhı'nun Maden Şirketinde. 
Tokoğhı, «Maden Şirketini kapattım.» dediği an, o 
adam o kamyonu haraç mezat salonunda görür. Ya
bancı şirketlerin uyguladığı sistem bu olmuş. Bak
mışlar ki, kazançları % 50 - 60 oranında düştü, he
men şirketi kapatıvermişler. Kamyoncular taksit-
lerinii ödeyememiş. Ne olmuş?.. O mutfağa yağ 
girmemeye başlamış, çünkü dışarıya bagımh bir 
sistem. Ne kadar acı bir örnektir ki, o ülkenin kı
sa bür süre önce «ABende'yi isteriz» diye kazanla
rının dibine vuran kadınları sokaklara döktürülmüş 
bu sefer, «AJSende'nin kelesini isteriz» demişler ve 
kellesini almışlar. Mesele budur. Bunun Türkiye'de 
şu ortamda, şu günlerde ve şöyle ılımlı, liberal bir 
sistemde getirilmesi olağan bir Yasa tasarısının gö
rüşülmesi ortamında bu kürsüye getirilmesi, yanlış 
anlaşılmasın, hiç bir art niyette söylemiyorum, sa
mimiyet ve içtenlikle arz ediyorum, çok büyük bir 
talihsizliktir. 

Tasarı bizce eksik. Sayın Bakan dün kendileri 
burada belirttiler, madenlerin yapısı gereği normal 
bir hukuk düzeninde, normal bir hukuk sistemin
de Devletin denetimi ve işletme izni altındadırlar. 
Türkiye'de tüm madenlerin işletilmesinin Devlete dev
rinde yarar vardır. Tek kurtuluş çaresi budur. 

Yasalar iyi niyet ortamında yeşerir, iyi niyet 
ortamında ancak yürürlük bulur. Biz, Türkiye 
Cumhuriyetinde, özellikle Parlamentoda, hangi dö
nemi ele alırsanız afan, esasta çok büyük hatalar 
yaptığımızı görmedik. Ben şahsen, gerek sizlin dö
nemimizde, gerek Cumhuriyet Halt Partisi dönemin
de esasta büyük hatalar yapıldığına inanmıyorum; 
ama olayın bir de halka yansıyan pratik yanı var
dır, o pratikte de hata yapmadığımızı görmedim. 
Tahmin ediyorum bütün olaylarda pratikte çok bü
yük hatalar yapmışızdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ne olursa olsun, ilmi veya sanat yanını, işleyen, 

içinde bulunan görür, onlar bilir. Benim bulundu
ğum yörenin çevresi tamamen çeşitli madenlerle kap-

4 s 10 . 1978 O : 1 

hdır. 20 yıldan bu yana çinko, demir, krom maden
lerinin o yörede ben nasıl işletildiğini görüyorum. Dev
let olarak belirli bir süre için izin veriyorsunuz; ka
zanılmış hak söz konusu değil, bu adanı milyonlar
ca ton madeni çıkaracak, 10 yd çalıştıracak, mil
yonlar vuracak... Bu Parlamentoya Yasa tasarısı 
geldiği zaman, Sayın Bakana hatırlatmak yönün
den, belki de serzeniş yönünden, «Sayın Bakan, 
peki bu Yasa tasarısını hazırladınız; ama ne olurdu 
onun için de bir komisyon sistemi getirseydiniz, bu
güne kadar kazanılanı da hesap etselerdi, o ko
misyon sistemiyle bunun da hesabı yapılsaydı,» de
necek, ondan sonra yerinizden bağıracaksınız, «Sî
zin ben ne olduğunuzu biliyorum, siz falan insan
sınız,» diyeceksiniz. Yazık arkadaşlar. Evet, ben 
söylüyorum, ben ısrar ediyorum; demokratik hukuk 
devleti ilkelerine sırtını dönen solu da kabul etmem; 
ama ben bu Parlamentonun kürsüsünde ısrar ediyo
rum, tekrar söylüyorum, sizler ne söylerseniz söy
leyin bu memlekette korkunç bir maden yağması var
dır, bu memleketin madeninin köküne kibrit suyu 
ekilmiştir. Ben dilerdim ki, benim Hükümetim, be
nim İktidarım bu Parlamentoya öyle bür yasa tasarısı 
getirsin ki, bugüne kadar yapdanın da, kazanıla
nın da hesabı hiç olmazsa bu halkın gözlerinin önü
ne serilsin. 

BAŞKAN — Sayın Öner bir dakikanız var. 

HAYRİ ÖNER (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım; 

Şimdi, 10 ncu madde oldukça suiistimale açık. 
Ben yıllarca hâkimlik yaptım, bilirkişi müessesesinin 
ne olduğunu bilirim. En teknik kabul ettiğiniz, en 
tarafsız kabul ettiğiniz bilirkişi sistemini, daimi bi
lirkişi haline getirdiğiniz zaman, orada nelerin dön
düğünü, ne kadar şaıibelendiğini, nasd tapu dairesi 
haSine geldiğini sizlerde göreceksiniz. Değerli, genç 
ve çok güvendiğim Bakan arkadaşım da görecektir. 
Ben burada sizinle o noktada birleşirim Sayın Çalış. 
İki yıl bunun uygulaması devam etsin Sayın Bakan 
arkadaşımda bunu bir hatıra olarak yanlarına yaz
sınlar. Ben o bilirkişi sisteminin, o beşli komisyon 
sisteminin neler getireceğini, bu Parlamentoda nele
re söz konusu edileceğini göreceğim, İnşallah gör
mem, görmemeyi temenni ederim. Onun için ge
tirilen sistem yanhş. 

Değerli arkadaşlarım; 
10 ncu maddede öyle bir elastiki deyim ve sis* 

tem vardır ki, beni bağışlayın iki gündür okuyorum 
güçlükle anlıyorum. Hukukun ana Ökelerinden de 
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belki uzak kişi bunu okuduğunda nasıl anlayacak; 
nasıl uygulayacak?.. Siz iyi niyetle çıkarırsanız. Ce
za Muhakemeleri Usulü Yasası da çok iyi niyetle 
çıkmıştır. Dünyanın en modern Ceza Muhakemeleri 
Usulü Yasasıdır getirdiğiniz Ceza Muhakemeleri 
Usulü Yasası... 

BAŞKAN — Sayım Öner, süreniz doldu lüt
fen bağlayın. 

HAYRİ ÖNER (Devamla) — Toparlıyorum efen
dimi. Diyorsunuz ki, tahkikatları Cumhuriyet Sav
cısı bizzat yapacaktır; ama ne yapmışsanız?.. Polis 
ve Jandarma Nizamnamesine iki madde sokmuşsu
nuz, adaleti polisin ve jandarmanın kaleminin ucuna 
teslim etmişsiniz. Bu Tasarının 10 ncu maddesinde
ki yapı, (Kader itibariyle İnşallah ona benzemez) 
ona benzer, uygulama itibariyle o sonucu getirecek 
niteliktedir. Ben sadece bunu belirtmek için söz al
dım. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım efendim. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öner. Sa
yın Kemâl Sartîbrahimoğhı, konuşacak mısınız? 

KEMÂL SARIİBRAHtMOĞLU (Adana) — 
Şimdilik atiye bırakıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, vazgeçiyorsunuz. 10 ncu 
madde üzerinde başkaca söz alan sayın üye?.. Yok. 
Önergeler var okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kanun tasarısının 10 ncu maddesinin bazı fık

ralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve (d) fdt-
rasınm eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

a) 2 (a) bendinin ikinci fıkrası tasarıdan çıkartıl
mıştır. 

b) Maden Yasasının 100 ncü maddesinin birinci 
fıkrası kapsamına giren tesislerin Bakanlar Kurulu 
kararının yayımı tarihindeki inşaat fiyatlarına göre 
hesaplanan maliyet hedeflerinden yapıldığı tarih iti
bariyle acıtmazlarsa uygulanan amortisman miktarı 
düşüldükten sonra kalan miktarı, 

c) Diğer sabit tesis ve binaların Balkanlar Kuru
lu kararının yayımı tarihindeki inşaat fiyatlarına gö
re hesaplanacak maliyet bedelleri, 

ç) İşletme ve imtiyazın teferruatı olan teçhi
zatı, araç ve gereçler, makineler gibi taşınır malla
rın Bakanlar Kurulu kararımın yayımı tarihindeki 
ahm - satım bedelleri 

d) b, c, ç fıkralarımda belirtilen ödemeler her 
türfii vergiden muaftır. 

j (Üçüncü fıkra aynen, dördüncü fıkra aynen), 
«altı aylık ve bir yıllık üretim kapasitelerinin ikişer 
yıllık üretim kapasitesi Olarak değiştirilmesine ve kâr 
mahrumiyeti karşılığı ödenen tazminattan Gelir ve 
Kurumlar Yergisinden muaftır» ibaresinin ilavesi. 
(d) aynen, (c) aynen. 

Gerekçe : Yasa, imtiyaz sözleşmelerinin deva
mı esnasında imtiyazı tekmil tesisatı, yeni mütem
mim cüzüler ve teferruatı ile birlikte bedeli muka
bilinde satmahnak suretiyle geri alınmasına ve im
tiyaz sözleşmelerine nihayet verilmesine dair idare
nin takdiri olarak ihdas etmiş olduğu bir karardır. 

İdari değil, yasa ile geri alınması söz konusu 
okluğuna göre, işbu Yasanın gerekçesinde de be
lirtildiği gibi, yasa prensibine bağlı kalmak zorun-
luğu vardır. Esasen adalet ilkesi de bunu emreder. 

I O halde özel sektörden geri alınacak madenlerin 
hiç bir masraf yapılmadan kullanacak olan Devlet 

I sektörü, mevcut tesisat araç ve gereçlerinin sayesin
de kârlar sağlayacaktır. Aksi halde, tesisatı yeni-

I den kurup araç ve gereçlerinin tedarikine girnıüş oba, 
j günün rayiçlerine göre ödediği bedelleri bir tarafa 

büyük bir zaman kaybına uğrayacaktır. Bu itibarla, 
diğer tesis araç ve gereçlerinin amortismansız ahm -
satım bedellerinin ödenmesi ve tamamının her türlü 

I vergiden muaf tutulması öngörülmüştür. 

I Çünkü, madenci alacağı bu tazminat ile yeni bir 
iş için sermaye yapacak veya alıştığı mesleği dola
yısıyla yeni maden aramalarına girişecektir. 

Kâr mahrumiyetine geliince; geri alınacak maden 
ister işletme ruhsatnamen' olsun ister imtiyazlı olsun 

I her madenci yıllık istihsal kapasitesine göre iç ve dış 
I piyasalarda ticari amir gereği uzun süreli sözleşme-
I 1er yapmıştır ve bu itibarla aralarında bir fark bu

lunmamaktadır. 
I Zonguldak Kömür Havzasının devletleştirilmesin

de bile, o zamanki Türk Hükümeti Fransız Şirke-
I tine yedi yıllık kâr tazminatı ödemiştir. Oysa ki, 
I demokratik rejimimizde, özelikle hukuk devleti ilke-
I sini benimsediğimiz, bugün Türk vatandaşlarının 
I elinden almak istediğimiz madenler için altı ayhk ve 
I bir yıllık kâr mahrumiyetini ödemek istememiz çok 
I üzücüdür. 
] Bu itibarla bu senenin en az, seyyanen ikişer 
I yıl olarak tanınması halinde Yüce Senato vatandaşın 
I karşısına biraz daha adil olarak çıkmış olacaktır. 
I Dolayısıyla madencinin yapmış olduğu sözleşmeier-
I le sağlayacağı kârlar kısmen telafi edilebilecektir. 
| Keza bu kârların da mahrumiyet olduğu düşüncesin-

541 — 



C Senatosu B : 77 4 . 10 . 1978 O . 1 

den hareket edilerek vergiden ayrı tutulması ilkesi 
benimsenmiştir. Çünkü, bu da yeni bir işin sermaye
si olacaktır. Mesleğine son verilen bir madencinin 
anaparası olmalıdır. 

Önergemizin bu değişiklerle kabulünü arz ve tek
lif ederim. 

Bolu 
Orhan Çalış 

BAŞKAN — Sayın Çalış, önergesi üzerinde açık
lama yapmak üzere söz istemişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Çalış. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, muh

terem senatörler; 
Sayın Bakan dün geceki konuşmasında, bu Yasa 

ile ilgili olarak «Devletleştirme de değil, kamulaş
tırma da değil.» diye bir tabir kullandılar ve bu işin 
kendi özelliği içinde kaklığım ifade ettiler. 

Bu durum karşısında, biz hiç kimsenin ve ta
raflardan bir tanesinin, Devlete ait bir Kamu İkti
sadi Devlet Teşekkülü dahi olsa, onun lehine bir hak
sız iktisap yoluna gitmesi taraftarı da değiliz. 

Şimdiye kadar, kamulaştırma da olsun, buna ben
zer muamelelerde ve hukukta yapılan diğer tatbikat
larda olsun, bir malın bir rayiç bedele yakın değeri 
var. Bir malı, birinin diğerinden aldığı zaman mu
ayyen bir bedeli vardır ve bunun esasları, unsur
ları hukuk düzeninde, (anakaüdeleri asıl kalmak 
üzere) hemen hemen tamamlanmış kurulmuştur. 

Burada ise, tamamen tek taraflı olarak bir yasa 
şekli getirilmiştir. Burada, «İşletme hakkı sahibinin 
mülkiyetinde olup madenlin işletilmesi için gerekli ara
zinin 1 nci maddede yazdı Bakanlar Kurulu kararı
nın Resmi Gazetede yayımı tarihindeki alım - satım 
bedeli...» denmektedir. Bu, taşınmazın bütünlüğü 
ilkesi içinde, dün de arz ettiğim gibi, binayı ve 
araziyi ve parsel olarak kayıtlanmış olan yerlerden 
ayrı mütalaa etmeye imkân yoktur. Bunun hepsi 
bir küldür. Bunun bütün olarak mütalaa edilmesi 
gerekir. 

Bu bakımdan, araziye ayrı bîr şekil, binaya ay
rı bîr şekîl uygun değil. 

Maden Kanununun 100 ncü maddesindeki galeri 
ve bununla ilgili diğer tesislerin durumu ayrı; hatta 
dün de belirttim, bunları feshettiğiniz zaman oklu
ğu gibi 100 ncü maddedeki tesislerin Devlete intikali 
dahi mümkün. 125 nci maddenin durumu da var. 
125 nci maddenin durumu burada, Madencinin ken
disinin Kizum gördüğü ve Bakanlar Kurulundan, 
Enerji Bakanlığından da istimlak edilmiş olan yer
lerin durumları da var. Bunların alınması bahis ko

nusu; bunların sadece faiz nispetleri var. Kamın 
hazırlandığı zamanda % 11 faiz nispeti vardı, bugün 
için Hazine tahvillerine verilen faiz nispeti % 14'dür. 
Tahmin ederim buna da bir yumuşaklık getirecek bir 
hüküm getirilir. Çünkü, hakikaten vatandaşın malı 
o şekilde istimlak edilmiş, devletin bugün geri al
ması sırasında vatandaş lehine de bir hareketin ba
his konusu; yani madenci lehine de burada kanun
dan doğan bir hakkm kanunen iade edilmesinde bir 
sakınca olmaması gerekir; ama özel gayretiyle çıkar
mış olduğu ve yapmış olduğu ve bunun afanış olduğu 
bazı malların, (Araçlar var, gereçler var ve binalar 
var) özel bir sistem içinde çok ucuza mal etmek ya
hut almak ve bunları olduğu gibi İktisadi Devlet Te
şekkülüne aktarmak büyük sakınca yaratır. 

Sayın Hayri Öner'in belittiği, olmasını gönülden 
arzu etmediğimiz, şu kürsüden söylemekten dahi çe
kindiğim bazı sübjektif sakıncaları meydana getire
bilir. Getirmese bile, bunun töhmeti uzun süre bir
çok kimselerin alnında bir kara leke olarak kalır. 
Bu kadar ağır işi, bu kadar sorumıhıiukkı bir işi 
yalnız beş kişiden ibaret temsilciye vermemiz büyük 
hata teşkil edecektir. Bunun acısını hem o beş kişi 
hem Bakanlık mensupları ve bizler de bu Kanunu 
çıkaran kişiler olaraktan, zaman zaman ıstırabını 
duyacağız; ama iş işten geçmiş olabilir. 

Burada araç ve gereçler bakımından mevcut Ba
kanlar Kurulu kararındaki yayım, alım ve satım 
bedelleri almıyor. Yalnız şu hususu temenni etmek 
istiyoruz: 

Madencinin işini aldıktan sonra, işletmesini aldık
tan sonra, o mutlaka kendisine bir iş sahası seçe
cektir. Bu iş sahası için gerekli gördüğü bazı mal
zemelerin kendisine geri verilmesinde yarar vardır. 
Bütün hepsini alıp, onun sadece alması muhtemel 
bazı paralarla. (Onu da alıp alamayacağı ayrıca meç
huldür) tutmak mümkün değildir. 

Burada son olarak şunun üzerinde durmak istir 
yorum. Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde ya
şayan ve madencilik yapan kişileri bu kadar kötüleme
ye bizim hakkımız olmasa gerek. Yasanın verdiği 
imkânları kullanan kimseler, Yasa dahilinde hare
ket ediyorlar. Bunların eksiği, noksanı varsa bunun 
gerekli daireleri var, gerekli tedbirlerini onlardan 
isteyebilirler. 

Ben madenciler hakkında bu kadar ağır sözleri 
buraya gelmeden evvel duyduğum zaman da merak 
ettim. Bazı madenci arkadaşlarımız hakikaten bu 
ithamların muhatabı mıdırlar?» 
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Özel kesimde çalışan madencilerin sosyal hayatı 
genellikle yoktur. Bunlar sadece dağ başında ve 
uzak yerlerde bulunan madenlerinin işleriyle uğra
şırlar. Sabahın beşinde ocağa girerler, gece saat 
24,00'de ocağa girer, Ankara'da iş takibine gider, 
teslimatta çalışır ve demin de arz ettiğim gibi, bü
yük emekle karşılaştıkları için işçi sorunları bunlar 
için başlıca konuyu teşkil ederler. Bunların sosyal 
hayatla ilgileri yoktur. Herkes şunu görür: 

Devletin ve milletin malı olan madeni çalıştırı
yor, kazanıyor para kazanıyor diyerekten böyle bir 
iddia var; ama bu iddia geçersizdir ve bu iddianın 
geçersizliğini ve siz onların bu şekilde çalıştırdığı ma
denleri geri aldığınız zaman, ne derece, ne miktar
da çalıştırabileceğinizi gördüğünüz zaman, siz de 
anlayacaksınız. Hatta, 1975 yılında bir maden oca
ğım yine aynı şekilde bir kanun çıktığı zaman da, 
bazı maden sahibi arkadaşlarla konuştum. Şu ma
deni devlet alsaydı ne olurdu?. Personel durumu, 
çalışma sistemli ve getirilen hususlarla maden ne ha
le getirilirdi? Bu işle uğraşan arkadaşlarımızla müş
terek kanaatimiz şu oldu: 

Devlet her madeni çalıştıramaz. Çalıştıracağı 
kapasitede maden vardır, kendisine lüzumlu olan 
maden vardır... 

Sayın Hayri öner, «Şöyle bir madene ihtiyacım 
var» beyanında bulundular. Keşke, Tasarı şöyle bir 
maden ihtiyacından dolayı gelmiş olsaydı. Tasarı, 
Türkiye'deki bütün bölgelerde bulunan her türlü ma
deni Devlet eline almayı kapsayan bir şekilde geli
yor. Bunu da az görenler var içimizde. Bu da bir 
düşünce tarzıdır ve nitekim, bu yetkinin Bakanlar 
Kuruluna verihnîş olmasının sakıncalarını, ileride 
kurulacak Bakanlar Kurulunun hüviyetlerinin ne de
rece olduğu belli olmayacağı için, bu hususun sa
kıncalı olduğu hususunda, Niyazi Unsal arkadaşım 
da «Sakıncalıdır» dedi kendi görüş ve siyasi inanış 
davası içinde. Hayri Öner arkadaşımız da «Sakın
calıdır» dedi kendi görüş ve siyasi inanışı bakımın
dan. Sayın Bakan da «Bu siyasi bir iddiadır» dedi; 
«Biz bunu bu şekilde söyledik, yapacağız» dedi ken
di inanışı bakımından. 

Biz de kendi inanış ve görüşümüz bakımından, 
bu şekilde yetkilerin ve bu şekildeki hareket tarzının, 
memleketin bugünkü menfaatlerine uygun olmadığını 
ve ileride büyük sakıncalar yaratacağım ve şu 10 ncu 
maddedeki tatbikatın meydana getireceği sakıncaları, 
sizin göstereceğiniz dört aylık, ek süre iki aylık dev
relerde; tümü altı ayhk devrenin içinde bunu bir ko

misyon gereği gibi incelerse; ama matbu, muayyen 
formların sadece ilerisini doldurmak suretiyle yeni 
tabirle «Konfeksiyonculuk» diye onu birçok .yerler
de tabir ediyorlar, boşlukları doldurmak suretiyle 
konfeksiyonculuk şeklinde yaparlarsa başarı kazanır
lar; fakat bu sürelerde, bu değişik sistemlerin, şu 
şuna mı girer, bu buna mı girer; şu şunun içinde 
midir, bu bunun içinde midir; anlaşıldı anlaşılmadı 
hususlarının, bu şekildeki geniş olarak teferruata 
giren şekliyle bu meselenin halledilmesi mümkün 
değildir, yararh da değildir, kamu yararı da yoktur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalış. 
'Efend'üm, bir önerge geldi, sıkışık zamana rastlat

mamak için şimdiden okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 819 S. Sayılı Yasanın gö

rüşmeleri ve oylama işlemleri bitinceye kadar çalış
maların devamına karar verilmesini öneririz* 

IS&ygilarunla. 

CHP Grup Başkanvekilîeri 
Konya Sakarya 

Erdöğari Bakkafbaşı Hasan Fehmi Güneş 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen var mı 
efendim?... Yok. Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

10 ncu madde ile ilgili olarak biraz önce okuttu
ğumuz önerge lehinde veya aleyhinde söz isteyen sa
yın üye var mı?... Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet Önergeye ka
tılıyorlar mı?..j 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz efen
dim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Antalya MiBetvekOi) — Katılmı
yoruz Sayın Başkan* 

BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon ve Sa
yın Hükümet katılmamaktadırlar. Önergeyi oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum efendim : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
819 S. Sayılı Tasarının 10 ncu maddesinin (c) ben

dindeki % 11 faiz haddi Nisan 1978'den i b a r e n % 
14'e yükseltilmiş olduğundan, madde metnine, hak 
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sahiplerini mağdur etmemek için, «% 14 nispetinde» 
ilavesini arz ve teklif ederim. 

Elazığ 
Cahit DaJokay 

BAŞKAN — Sayın DaJokay, Önergeniz üzerinde 
açıklama yapacak mısınız?... 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Gerekçesi orada 
efendim. 

BAŞKAN — Önergenin leh veya aleyhinde söz 
isteyen sayın üye?.- Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye ka
tılıyorlar mı efendim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz efendim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Antaîya MiHetvekili) — Katıl
mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın 
Hükümet katılmamaktadırlar. Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... Öner
ge kabul ediimemişîir. 

10 nen maddeyi, okunulan şekliyle; ancak birinci 
satırındaki «Arma» biçiminde gözüken maddi hata
nın «Arama» biçiminde düzeltmek suretiyle, yarti bir 
(a) harfi noksan kalmış, bunu düzeltmek suretiyle oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 10 ncu madde kabul edilmiştir. 

111 nci maddeyi okutuyorum: 
2. Buluculuk Hakkı Tazminatı : 
Madde 11. — Devletçe işlet?2mesine karar verilen 

madenler üzerindeki buluculuk haklan sona erer. 
Şu kadarki, Maden Kanununun 136 ncı maddesi

nin (A) bendinde yazın arama masraflarına karşılık 
oîarak tespit edilmiş tazminat, henüz ödenmediği öl
çüde işletme hakkı sahibine ödenecek tazminattan ke
silerek bulucuya verilir. 

Maden Kanununun 136 n a maddesinin (B) bendi 
gereğince buluculuk aidatı verilmekte olan bulucuya 
veya yasal haleflerine bu Kanunun 10 ncu maddesi
nin (A) bendine göre kâr yoksunluğu tazminatının 
hesaplanmasına esas alınan sözleşmeler yerine getirile
bilmiş olsaydı ödenmesi gerekecek aidat tutarında bir 
tazminat ödenir. 

Bu Kanunun 10 ncu maddesinin (B) bendi hü
kümleri saklıdır. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz isteyen 
Sayın üye... Yok. 

11 nci maddeyi okunduğu şekli ile oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 11 nci 
madde kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 
3. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Masraftan: 
Madde 12. — Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü

nün Maden Kanununun 49 ncu maddesi uyarınca ve
ya başka bir suretle doğmuş bulunan arama masraf -
lan alacağı, henüz ödenmediği ölçüde işletme halikı 
sahibine ödenecek tazminattan kesilerek Enstitüye 
verüiı*. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?... Yok. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, öner
gem var efendüm, önergem okunduktan sonra konuş
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 12 nci madde ile il
gili bir önerge var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
12 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 

arz ve teklif ederim. 
Bolu 

Orhan Çalış 

Madde 12. — Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
nün Maden Kanununun 49 ncu maddesi uyannea ve 
başka bir suretle doğmuş bulunan arama masrafların 
alacağı, henüz ödenmediği ölçüde, o maden sahasını 
devralacak olan kamu kuruluşunca ödenir. 

Gerekçe : MTA'nın yapmış olduğu aramalar so
nucunda tespit edilen rezervin beher tonu için ma
denci MTA'ya beürli miktarda para ödemek mecbu
riyetindedir. Bu ödeme maden istihsal edilip satıldık
ça o maden sahası için yapmış olduğu arama masraf -
!an rezervin tamamı içindir. MTA aramaları sonucu 
bir maden sahasında beş milyon ton rezerv tespâi edil
mişse ve bu sabadan madenci sadece 50 bin ton istih
sal yapmışsa, madenci istihsal e'Jmîş olduğu 50 bin ton 
i^in MTA'ya alacağım ödemiştir. Bakiye arama mas
raf lan ise kalan rezervin yeni saMbi, yani Devlet tara
fından MTA'ya ödenmelidir. Bu durumda o maden 
sahasındaki rezervin sadece % İpini istihsal etmiş ma
den sahibi buna tekabül eden MTA borcunu ödeınsş-
tir. Rezervin bakiye % 99'una tekabül eden MTA 
borcunun da o madenciden alınması büyük haksızhk 
olur. Zira MTA aramalan sonucunda tespit edilen re
zervin henüz istihsal edilememiş kısmından Devlet is
tifade edecektir. 

BAŞKAN — Önerge sahibi Sayın Çahş buyurun 
efendim, 

ORHAN ÇALIŞ (BoM) — Saym Başkan, muhte
rem senatörler; 
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Konunun açıklığa kavuşabilmesi için, maddenin 
bir kısmını bir daîıa okuyorum. «Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsünün, Maden Kanununun 49 ncu mad
desi uyarınca veya başka bir suretle doğmuş bulu
nan arama masrafları alacağı henüz ödenmediği öl
çüde...» 

Burada önemli o!an konu, henüz ödenmediği öl
çüde işletme hakkı sahibine ödenecek tazminattan 
kesilerek Enstitüye verilir. 

Burada bir konu var: Önergemin gerekçesinde de 
açıkladığım gibi, maden işletilirken bir devlet hakkı 
vardır; madenin durumuna göre devlet hakkı zanne
dersem her sene Mart başında yürürlüğe girer, bu 
şekilde alınır. 

Bir de maden hakkına ilaveten bu Maden Tetkik 
Aramanın yapmış olduğu aramadan dolayı bir ala
cağı vardır. Bu alacakta her ton başına muayyen is
tihsal yapıldıkça zannediyorum, yanılmıyorsam tat
bikat o şekilde olur; 15+2,5 lira neyse o şekilde ida
reye ödenîr ve madenini çıkardıkça bu Maden Tetkik 
Aramanın alacağı da verilir. 

Şimdi bu alacak miktarı, bütün rezerv miktarı ve 
Maden Tetkik Aramanın kendi hesaplarına göre yap
tığı bir alacak miktarı madenin işletilmesi esaslarına 
göre yapılmıştır. Şimdi, maden işletmesini alıyorsu
nuz; ama çıkardığınız alacak maktan, o kimsenin istih
sal etmediği madenini de kapsayan şekilde bir ala
cak talebi var. Adama diyorsunuz ki, «ben bu maden 
için şu kadar lira masraf yapmıştım bunları da taksit 
taksit senden alıyordum; ama şimdi bu Kanunun bu 
maddesine göre sizden (A) miktarında, miktar belirt
meyeceğim, bütün alacağın hepsini, senin istihsal et
mediğin maden için de tahakkuk etmiş olan alacağı 
da senden alacağım» deniliyor. Bu büyük haksızlık 
öhii*. 

O kimsenin istihsal ettiği ve istihsal etmekte bu
lunduğu miktara matuf Maden Te'kik Aramanın ala
cağını maden sahibinden alırsınız, burada yerden gö
ğe kadar hakkınız var; haltta 10 ncu maddedeki kâr 
mahrumiyeti içinde mütalaa ettiğiniz altı ayhk ve bir 
senelik müddetler içindeki durumda da kendisinden 
kesersiniz; ama Maden Tetkik Aramanın burada be
lirtilen «henüz ödenmeyen ölçüde» (bu taksitlere bağ
lanmıştır, tatbikatta bu şekildedir, her mürur hakkına 
İlave olaraktan afamr) bu şekildeki bütün madenin re
zerv miki'arı gözöniine alınarak alınması, vatandaş 
burada Devletten para alacaklı değiL sadece bu mad
de dahi onu borçlu kılacak hale getirir. Çünkü, bu 
bölün rezevr miktarına göre yayılmış bir yekûndur. 

Bu bakımdan, bu şekilde biz burada özel kişinin 
haksız iktisabına bana çıkan ve buna mani oîmak is
teyen arkadaşlarımız, Devletin bu şekilde vatandaşın 
sırtından haksız şekilde bir iktisapta bulunmasına, bir 
kazanç sağlamasına; onun elde etmediği maden için 
tahakkuk etmiş olan alacağını da buradaki alacağı taz
minattan mahsup edilmesine imkân verilmesi de bugün
kü hukuk düzeni içinde iyi bir yol değiMir, hukuksal de
ğildir, bu hususun Sayın Komisyonca da, Hükümetçe 
de bilhassa açıklığa kavuşturulmasını ve buna ne öhı-
yor, ne gidiyor, geniş bir ifade verilmesini rica ediyo
rum. Bu noktada hiçbir zaman bir flılilafa mahal ver
meyecek, ileride genelge ile, tamim ile sununla, bunun
la açıklığa meydan vermeyecek şekilde zabıtlarda 
bundan istenilen hususun ne olduğunun belirtilmesi 
lazımdır. Yalnız, bütün bu belirtme de, bu Kanun
daki anlamlan içine alacak şekilde olmalıdır. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederîm Sayın ÇabS. 

önergeriîn lehinde ve aleyhinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Sayın Çalış ük anda geçerli gözüken bir mantığa 
dayanarak görüşmekte olduğumuz Yasanın 12 nci 
maddesinde düzenlenmiş oîan Maden Tetkik ve Ara
ma Enstitüsünün alacaklanyla ilgili hükme itiraz ge
tirdi, bu konudaki düşüncelerimi iletmek istiyorum: 

12 nci madde: «Maden Tetkik ve Arama Enstitü
sünün Maden Kanununun 49 ncu maddesi uyarınca 
veya başka bir suretle doğmuş bulunan arama mas
rafları alacağı henüz ödenmediği ölçüde işletme hakkı 
sahibine ödenecek tazminattan kesilerek Enstitüye ve-
rüL*.» diyor. 

Sayın Çahş, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
nün alacağmın maden rezervinin genişliği ile irtibat
lı olduğunu düşünerek, bu alacağın maden rezervinin 
tümünün işletilmesi halinde t a M i kabil hale gelebile
cek bir alacak olduğu düşüncesiyle, henüz rezervin 
işlenmemiş kısmına tekabül eden arama masrafların
dan doğmuş olan alacağın, yeni işleticiye, işletmeyi 
devraîmış oîan yeni kuruluşa aktarılması gerektiğini 
söylüyor. 

Değerli arkadaşjanm; 
Maden Kanununun 49 ncu maddesinde düzenlen

miş olan alacak, MTA alacağı maden rezevrinin tü
münün işletilmesi halinde ödenmesi gerekecek bir ala
cak niteliğinde değildir. Maden Tetkik Arama Ens-
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tifüsünün herhangi bir maden rezesinin ortaya çı
karılmasına ve işletilmeye hazırlanmasına dönük ça
lışmaları karşılığında, işletme ruhsatı sahibi tarafın
dan ödenmesi gerekli alacağıdır. Bunun rezervin kul
lanılmasına paralel olarak, rezervin tükenmesine pa
ralel olanak ödeneceğine ilişkin hiçbir iîke mevcut de
ğildir. 

Burada atıf yapılan Maden Yasasının 49 ncu 
maddesi bunu açıkça belirtmektedir. 49 ncu madde
nin ilgili fıkrası şöyle diyor: 

«... Bu maden, Maden Teikifc ve Arama Enstitü
sünce buSummuş ise, arama masrafları işletme hak
kını iktisap eden tarafından Enstitüye ödenir.» Yani, 
maden rezervinin tükenmesine paralel olarak öde
nir, maden rezervinin kullanılması ile irtibatlı ola
rak ödenir anîamında hiçbir şey yoktur. Ödenmesi 
zorunluluğu işletme saMbine yüklenmiştir ve işletme 
sahibinin hemen ödemesi gerekmektedir. Bu hususta
ki masraflardan Enstitüye ödenmesi lazım gelen meb
lağın miktarı ile bunların tediye şartları Sanayi Ba
kanlığınca tayin ve tespit olunur. 

Yani borç, ödenmesi gereken borçtur. Arama ya
pıldığı için, arama dolayısıyle Maden Tetkik ve Ara
ma Enstitüsünün harcamalarını karşılamaya dörük 
borçtur, hemen ödenmesi gerekiyor. Nasıl ödeneceği 
île ilgili olarak Sanayi Bakanlığının bir açıklama yap
ması, bir tediye planı düzenlemesi imkânı vardır. 
Herhangi bir şekilde bu borcun maden rezervinin 
miktarı ile irtîbatîandmlması kesinlikle söz konusu 
değildir. İşletme sahibinin borcudur, hemen öden
mesi gereken borcudur. MTA o yatağı araştırdığı, 
keşfettiği, bulduğu için ödenmesi gereken borcudur. 
O borcu, ödemesi gereken işletme sahibidir. Ödemiş 
oMuğu kısımların yanında kalan henüz ödenmemiş 
olan kısmım da biz ona ödenecek olan tazminattan 
düşme hakkım taşıdığımızı sanıyoruz. O anlayışla 
böyle bir düzenlemeye gitmiş bulunuyoruz. 

O nedeiîîe geri kalan borcun MTA tarafından 
alınmamış, tahsil edümemiş borcun yeni işletmeciye 
devredilmesini haklı bulmak için bir neden görmüyo
ruz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Bir hususu açıklamak 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun, Bakandan mı soracaksı-

mz?... 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Bir hususu açıMamak 

için müsaade istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Pelii buyurun efendim. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlar; 

Burada Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün bir 
alacağı var ve bu alacağı da bulunmuş madenin ya
hut Maden Tetkik ve Aramanın bulduğu madenin iş
letme sahibinden alacağı var. Yalnız, bu madeni bu 
kimse bulmak için bir gayretin içine girmiş, bir ça
lışmanın içine girmiş; bunun için biziim alırken bir 
para ödememiz bahiskonusu değil. Dikkat ederseniz 
10 ncu maddenin hususlarında bunun bulunması için 
yapılmış olan masrafların ödenmesi, ona iade edilme
si gibi bir konu yok. Biz bunların hepsini bırakmı
şız. Bu hususta bir defter hesabı da yok. Tamamı 
ödenmiş olanlar da bahiskonusu değil. Burada henüz 
ödenmediği ölçüde. 

Şimdi, burada Sanayi Bakanlığı bir ödeme şekli 
tayin ediyor, tatbikatta da yapılan şudur : 

Devlet hakkı artı Maden Tetkik ve Araıma Ensti
tüsünün hakkı ton başına bunların muayyen bir mik
tarı veriliyor ve bu şekilde tahsil ediliyor. Bu kimse 
bu aramayı ve bu faaliyeti bütün madendeki duru
mun bulunan şekli ile kendisi tarafından işletilmesi 
için yapımuş olan bir masraftır ve bu husustaki plan
lar, projeler bütün maden için münhasırdır. Siz bu 
maden için yaptığınız masrafı Devlet olaraktan geri 
aldıktan sonra, bunun geri kalan kısmı için tamamı
nın işletmeciden alınması hakkaniyet prensiplerine 
uygun değSdlr. Sayın Bakanın konuşması da bu ba
kımdan çelişki taşımaktadır. Ben kendilerinden bu 
meseknîin aydınlanması için beyanda bulunmalarım 
istirham etmiştim. Benim kanuna göre iş aydınlan
maktan ziyade biraz daha karmaşık bir hale geldi 

Saygılar sunarını. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalış. 
Hükümet yaptığı açıklamaya göre önergeye ka-

tılınuyor. 
Komisyon?...! 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

12 nci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 12 ncî 
madde kabul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum. 
4. Tazminatların Hesaplanmasında Geçerli Bel

geler : 
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Madde 13. — Takdir Komisyonu, bu kanuna göre 
ödenecek tazminatların hesaplanmasında işletme hak
kı veya arama ruhsatnamesi sahiplerinin Türk Ticaret 
Kanunu üe Vergi Usul Kanununa göre tutmak zo
runda oldukları defterlerle onlara dayanak olan bel
geleri gözönünde bulundurur; gerektiğinde vergi daire
si, Maden Dairesi^ Maden Sicili ve ilgili diğer res
mi dairelerin kayıtlarına müracaat eder. 

İşleîme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibi yu
karıda yazılı defter ve belgeleri ibraz etmez defter
ler kanuna uygun olarak tuîuîmuş bulunmaz veya 
defter kayıtlan devralınacak mevcutların halihazır 
durumlanyla veya benzer maden işletmelerine göre 
oransız derecede yüksek görünürse; komisyon, gere
ken hususlarda resen takdir yetkisini haizdir. 

'BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz isîeyen 
sayın üye?... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

[BAŞKAN — Buyurun Sayın ÜniSaL 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Değerli arkadaş
larım; 

Ben 13 ncü maddenin Ekinci paragrafındaki dü
zenlemeyi iyi anlayamadığım için söz aldım. 

Deniyor ki : «İşletme hakkı veya arama ruhsat
namesi salhiibi yukarıda yazıh defter ve belgeleri ib
raz etmez, defter kanuna uygun olarak tutulmuş bu
lunmaz veya defter kayıtlan devralınacak mevcut
ların halihazır durumlanyla oransız derecede yüksek 
görülürse; komisyon gereken hususlarda resen tak
dir yetkisine haizdir.» 

Bunun anlamı bence şudur: Hükümet, bu işvere
nin doğrudan doğruya yasaya aykın çalıştığını, usul
süzlük yaptığını, daha açık deyimiyle, Maden Yasasın
daki kayıtlara rağmen, sahtekârlık yaptığım kabul 
etmektedir. Böyle biri için mevcut Maden Yasasında 
kayıtlar vardır. Eğer bu kimse gerçekten kayıtlannı 
düzgün tutmamışsa, işçoüerin prim borçlanm ödeme-
mişse ve bununla ilgili işlemlerini yasaya uygun yap-
mamışsa, bunun gereği yapılır. Bu îakdiirde, bu «re
sen takdir ed'iîir» diyerek, adamın yaptığı usulsüz
lükleri burada değerlendirme yerine, bu tarzdaki iş
letme sahiplerine yasanın gereği uygulanır ve bu iş 
'böyle halledilir. Yani, bu bir yolsuzluğu, usulsüzlüğü, 
işlemdeki yanlışlığı kabul etmenin maddeye yazılma
sından ibaret bir şeydir. Ben burayı anlayamadım. 

Böyle işletmelere hangi hükümlerin uygulanacağı 
Maden Yasasında vardır. Aynca bu takdirler veya 
tespjSîer sırasında ben, Tasarı metninde vergi borçla-

nnın, yani bu işletmelerin Devlete olan borçlarının, 
vergi borçlannın ya da çalıştırdıkları işçilerin Sos
yal Sigortalara ödenecek iŞçi primlerinin garantiye 
alınmasıyla ilgili bir hükme, bir yere rastlamadım. 
Yani, Devletin vergi borçlan da bu konuda belli ölçü
de ya unutulmuş ya da bizim anlayamadığımız ölçü
de bir yere sıkıŞünlmış. Eğer bu işletmelerin Devlete 
vergi borcu varsa, onun nasıl düşüleceği alacakların
dan ya da hangi yollarla hemen veya ne türlü tahsil 
edileceği belli değil. İşçi primleri de aynen bu durum
dadır. Kaldı ki, 22 nci maddede işçi haklan geldiği 
zaman da o konu ile ilgili düşüncelerimizi de söyle
yeceğiz. İşçilere ödenecek tazminatlar, işten çıkanmıa-
lan halinde, devredenle devralanın ikisinin sorumlu
luğunda olduğu belirtildiği halde, işçinin o güne kadar 
çalaştığı hizmete karşılık payının nasıl garantiye alına
cağı veya ödenecek tazminattan nasıl düşüleceği yine 
maddeler metninde pek açık değil. 

Bunlan belirtmek için söz aldım; teşekkür ede
rim efendini. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Unsal. 
13 ncü madde üzerinde söz isteyen başka sayın 

üye?... Yük. 

Ancak, bu maddenin 2 nci fıkrasının 1 nci sanrın
da, «... ve belgeleri ibraz etmez» den sonra bir «vir
gül» eksikliği var. Bunu koymak suretiyle maddeyi 
bu hal'yle oyîannıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Madde, tashih edilen haliyle kabul 
edilmiştir^ 

14 ncü maddeyi okutuyorum. 
IV. — Kamulaştırma : 
Madde 14. — Bu Kanun gereğince yapılacak bü

tün kamulaştırmalarda 1 nci madde uyannca verilen 
Bakanlar Kurulu karan, kamu yaran sayılır. Aynca 
kamu yaran karan alınması ve onaylanması gerek
mez. 

Kamulaştırma karan, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığınca verilir. 

Kamulaştırma işlemleri, bu Kanun hükümleri ile 
6830 sayılı İstimlak Kanununun bu Kanuna aykı-
n olmayan hükümlerine göre yürütülür. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz isteyen?..* 

Sayın Orhan Çalış, buyurun efendim. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, muhte

rem senatörler; 
Bu madde ile yenii <bİr şekil getirilmektedir. Şöyle 

ki; hatırladığım kadanyîa İstimlak Kanununda bir 
kamu yaran vardır ve «imar planı olan yerlerde de 
kamu yararı aranmaz» diye bir hüküm vardır. 
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Şimdi burada Anayasamızın 38 nci maddesine ba
kıyoruz; «Devlet ve Kamu tüzelkişileri, kamu yaran
ılın gerektirdiği hallerde karşdıklarinı peşin...» diyor. 
Burada, «Kamu yarannm gerektirdiği haller» diye zik
retmiş. 

Keza devletleştirmeyle iîgüi Anayasamızın 39 ncu 
maddesinde «Kamu hizmeti niteliğini taşıyan özel te-
şeVb'üsîer kamu yaranımı gerektirdiği hallerde...» di-
yerekten bir hususu koymuş. 

Şimdi burada genci hukukumuzun içinde kamu 
yaran tespit ve malum edilmiş şekildedir; ama bu 
hiçbir zaman bu maddede zikredildiği gibi, «Bu Ka
nun gereğince yapılacak bütün kamulaştırmalarda 1 
nci madde uyarınca verilen Bakanlar Kurulu kararı, 
kamu yaran karan saydır» hükmü, Anayasanın ka
mu yaran hakkındaki düşünce ve ifade tarzlarına ve 
gereklerine tamamen aykırıdır. 

Bakanlar Kurulu her ne şekilde karar verirse ver
sin, şekil itibariyle, sadece Bakanlar Kurulunun şekil 
(itibariyle bir karar vermiş olması, bunu «kamu yaran 
karan sayılır» hükmünün verilmesini gerekli kılmaz. 
Burada büyük bir ihtilaf, büyük bir çelişmezlik var
dır. Bir karar kamu yararı niteliğinde olamaz, bu
nun kamu yaran niteliğinde olup olmadığının araştı
rılmasına imkân verilmesi gereklidir. Yoksa, bizatihi 
kararın kendisi, kamu yaran olaraktan düşünülemez. 
Bu, bugünkü hukukun üstünlüğü prensipleri içinde 
geçerli olmaması gerekir. Buna bütünlüğümüzle ve 
bütün düşüncelerimizle itiraz ediyoruz, kabul edil
memesini bilhassa istirham ediyoruz, bizatihi şekil ka
ran kamu yaran olamaz. 

Saygdar sunanın. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orhan Ça-
hş. 

14 ncü madde üzerinde söz isteyen başka üye?.. 
Yok. 

Değiştirge önergesi de yok. 

14 ncü maddeyi okunduğu şekliyle oylannıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 14 ncü 
madde kabul edilmiştir» 

15 nci maddeyi okutuyorum. 
V. Tebligat : 
Madde 15. — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan

lığı, 1 nci maddede yazılı Bakanlar Kurulu karannın 
birer örneğini, işletme hakkı veya arama ruhsatna
mesinin geri alınması dolayısıyla madende devralına
cak mevcutlann listesini, taşınmazlarla ilgili kamu
laştırma karannı ve takdir olunan tazminat miktan-
nı takdir komisyonunun tutanaktan ve eklerinin birer 

nüshası ile birlikte işletme hakkı veya arama ruhsat
namesi sahibine ve madeni devralacak İktisadi Devlet 
Teşekkülüne noter aracılığı ile tebliğ eder. 

Varsa buluculuk hakkı sahibine sadece Bakanlar 
Kurulu karannm örneği ve buluculuk hakkı olarak 
ödenecek tazminat miktarı, takdir komisyonu tutanak
larının ilgili bölümlerinin suretleri ile birlikte noter 
aracılığı ile tebliğ edilir. 

Doğrudan doğruya tebligat ile birlikte yukarıda 
yazdı hususlar Resmi Gazetede aynca ilan olunur, 
15 gün içinde doğrudan doğruya tebligat yapılama
yan hallerde Resmi Gazetede yapılan bu ilan tebligat 
hükmündedir. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

15 nci madde ilgili önerge de yok. 
15 nci maddeyi okunan şekliyle oylannıza sunu

yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 15 nci 
madde kabul edilmiştir. 

VI - Yargı Yolu : 
1. Davalar : 
Madde 16. — 15 nci madde gereğince yapılacak 

tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde işletme hak
kı Veya arama ruhsatnamesi sahipleri, geri aima ve 
kamulaştırma işlemlerine ve takdir edilen tazminat 
miktarlanna; buluculuk hakkı sahipleri, kendilerine 
ödenecek tazminatın takdirini etkileyen işlemlere ve 
tazminat miktanna karşı Danıştayda dava açabilirler. 

Husumet, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
madeni devralan İktisadi Devlet Teşekkülüne yönel
tilir. 4353 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 

Bu Kanuna göre açılan davalar, diğer davalara 
tercihan ve ivedilikle görülür. Yürütmeyi durdurma 
karan verilemez. 

BAŞKAN — 1*6 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyeler var. 

Sayın Kemâl Sanibrahimoğhı?.. Yoklar. 
Sayın Kâmran Erkmenoğlu?.. 

KÂMRAN ERKMENOĞLU (İzmir) — Burada
yım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KÂMRAIN ERKMENOĞLU (İzmir) — Saym 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun saym üyeleri; 
İBu tasarının kanunlaşmasını partimin bütün se

natör arkadaşlanyla ben de içtenlikle istiyorum. An
cak, 16 ncı madde hakkındaki düşüncelerimi izah 
etmek üzere kürsüye gelmiş buhınuyorum. 

Anayasamızın 114 ncü maddesi hükmünü yeniden 
okumaya gerek görmüyorum, çünkü bütün arkadaş-
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lanmrn malumudur. Danıştay, Anayasanın öngördü
ğü bükümler muvacehesinde 521 sayılı Kanunla 1965 
yılmda, 31.12.1964 yılında yürürlüğe giren yeni ka
nunuyla sevk edilmiş hükümlere göre, yargı görevi 
itfa eden bir yüksek mahkemedir. 521 sayılı Kanunla 
Damştayda bu yargı görevi bir sisteme bağlanmış bu
lunmaktadır. 

Tasarının 16 ncı maddesinin son fıkrasının son 
cümlesinde şöyle bir hüküm getirilmiş bulunmakta
dır : «Bu kanuna göre açılan davalar, diğer davalara 
terdhan ve ivedilikle görülür. Yürütmeyi durdurma 
kararı verilemez.» 

Yine siz sayın üyelerin malumu olduğu üzere 1963 
ve 1964 yıllarında Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nunun 25 ve 28 nci maddeleri hakkında açılmış, Ana
yasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine 
başvurulmuş ve Anayasa Mahkemesi de, Çiftçiyi Top
raklandırma Kanununda sevkedihnrş olan bu yoldaki 
hükmün Anayasaya aykırı olmadığını karara bağla
mış bulunmaktadır. 

Evvela şunu arz edeyim; «Anayasa Mahkemesi
nin bu yoMa vermiş olduğu karar karşısında, bu ko
nunun yeniden Anayasa Mahkemesine gönderilmesi 
olanağı kalmamıştır» diye bir düşünce bahis konusu 
değildir. Nitekim, Danıştay. Dava Daireleri, Sayış
tay Genel Kurulu kararlan hakkında müteaddit defa
lar Anayasa Mhkem'esine iptal zımnında itiraz etmiş 
ve birkaç defa kabul edilmeyerek reddedilmiş olma
sına rağmen, sonucunda bir itiraz üzerine kabul edil
miş ve Sayıştay Genel Kurulu kararlarının Danıştay
da dâva konusu olabileceği sonucuna varılmıştır. 

Tütmenin durdurulması kararı verilmesi yetkisinin 30 
yıü çatısı altında hizmet etmekle şeref duyduğum bu 
müesseseden, Yargı Organından bunun alınmasını 
şahsen hukuk bakımından sakıncalı ve yerinde gör
memekteyim. 

Sözlerimi bitirirken, bu fıkra hükmüne, 76 ncı 
maddede yazılı, dosyanın fiilen tekemmül ettirilerek 
ve cevap sürelerinin de yine 76 ncı madde gereğince, 
uzatma bacımından önleyici hükümler konması su
retiyle maksada vasıl olmak daha uygun ve kolay olur
du. Ba nedenle tasarının 16 ncı maddesinin bu hük
münün kanımca Anayasaya aykırılığı zahirdir. 

'Sırf bu noktayı arz etmek üzere huzurunuza çtk-
m'ş bulunmaktayım, hepinizi saygı ile selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erkmenoğhı. 
Sayın Feyyat, buyurunuz. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Yargı yoluyla ilgili 15 nci madde Sayın Adalet 
Partisi sözcüsünün dün de tümü üzerinde konuşur
ken temas ettiği gibi, sübjektif hakların ihtilafı hu
susunda yetkili mahkemenin Danıştay mı adliye mah
kemesi mi olduğu hususunda bir tereddüt doğurabi
lir görünüşte; ancak, kamulaştırma ile ilgili tüm iş
lemlerin Danıştay nezdinde itiraz edilebileceği hususu 
'inre hukukunun ve adli rejimin temel ilkelerine ters 
düştüğü intibaını vermekte ise de, çünkü ruhsatın geri 
alınması, işletme ile iîgHi bizatihi kamuya ait, Sayın 
Bakanın da buyurduğu gibi ferde, Devlete değil, biza
tihi kamu emlaki niteliğinde olan, kamuya ait, doğa-
va ait bu rezervler ve madenler üzerindeki her türlü 
idari tasarruflar mahiyeti itibariyle idari olduğu için, 
bununla ilgili bütün- itirazların Danıştaya gideceği 
normal. Ancak, bununla, ilgili sübjektif haklarla mül
kiyet, civardaki arazinin istimlaki söz konusu oldu
ğu zaman acaba Danıştaya gidilebilir mi, gidilemez 
mi gibi bir tereddüt doğurdu. Yalnız Sayın Adalet 
Partisi sözcüsünün bu tereddütlerine, bende o intiha
yı verdi, şu cevabı verebiliriz, Danıştay nezdinde gö
rülen tam kaza davaları, iptal davaları dışında tam 
kaza davaları da sübjektif hakların tespiti zımnında
dır. Devlet aleyhine veyahutta bir işletme aleyhine 
açılan tazminat davaları da sübjektif ve normal mah
kemelerin görmesi lazım gelen davalar olduğu halde 
ilke itibariyle, Danıştay tam kaza davalarında tazmi-
niîta hükmedebiliyor. Bu da tam kaza davaları nite
liğini taşıdığı için, Danıştay nezdinde bu itirazların 
yapılmasında bir sakınca olmadığı ve Anayasaya ters 
düşmediği kanaatindeyim. 

Konunun önemi açık. Elbetteki kamu görevleri
nin ve hizmetlerinin devamlılığı ve sürekliliği esas; 
ama 16 ncı madde ile esasen bu iş kısmen olsun te
min edilmiş bulunmaktadır. Maddede, «Bu Kanuna 
göre açılan davalar diğer davalara tercihan ve ivedi
likle görülür.» hükmü var. Bu yolda bugüne kadar 
sevkedihrriş bir hüküm mevcut değilken, bu kanunun 
önemi dolayısıyla bu tasarıya bu hüküm konmuş bu
lunmaktadır. Bu hüküm mevcut iken ve 521 sayılı 
Danıştay Kanununun 67 nci maddesinde idari tasar
ruflar aleyhine, idari kararlar aleyhine açılacak dava
lar da tebliğ tarihinden itibaren 90 günlük mehil, ka
nunlarda ayrıca müddet tayin edilmeyen ahvalde 90 
gün olarak belirtilmişken bu Kanunda da, bu tasa
nda da süre 90 günden 15 güne indirilmiştir. Bir ta
raftan bu hüküm sevkedUmiş, ivedilik ve öncelik hük
mü sevkedümişken, artık Anayasanın Yargı Organı
na tanıdığı ve bir sistem olarak öngörülmüş olan yü-
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Saym Kâmran Erkmenoğlu'nun endişe duyduğu 
yürütmeyi durdurma kararının ve bu konudaki mah
keme yetkisinin bertaraf edilmesi, kaza yetkisine uzak
tan yakından bir tecavüz veyahutta kaza yetkisini kı
sıtlama şeklinde mütalaa edilmemesi lazımdır. 

Bakın değerli senatörler, 5917 sayılı Kanuna gö
re idare heyeti bir karar alıyor, o karar vacib-ül ifa
dır, infaz ediliyor. O infaza rağmen, vatandaş ona uy
madığı takdirde ağır cezai, müeyyidelerle cezalandırı
lıyor. Bunun dışında bir Sulh Mahkemesinin aldığı bir 
tedbir karanna karşı vatandaş uymadığı zaman, Türk 
Ceza Kanununun 526 ncı maddesi gayet hafif kaba
hat nevinden bir suç olarak kabul edilerek bir para 
cezası ve hafif hapisle geçiştiriliyor. Yani, uygulama
larda mahkemelerin tedbir kararlan vardır; ama uy
gulaması yok. Yani, uygulanmazsa ne olur?.. Gayet 
cüzi bir ceza; ama bir idare heyetinin verdiği bir ka
rar uygulanmadı mı, ağır müeyyideyi haiz. Yani, bir 
idare heyetinin verdiği karar mahkeme kararından 
daha çok ciddi nazarla bakıldığı intibaını vermekte
dir. 

Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi gibi ciddi bir 
hükümet, İktidar olmadığını farz edersek, tehiri icra 
kararlarının ne değeri vardır, o 525'ya atıf yapıldığı 
gibi, tatbik edilmedikten sonra; zaten fiilen olmayan 
bir durum. 

Bu itibarla, tehiri icra kararlan bir tedbîrdir; her 
ne kadar organik bakımdan şeklen yargıdan sadır ol
makta ise de; ama maddi manada, maddi mahiyeti iti
bariyle idaridir, idari nitelik taşır. Yargısal değil, yar
gısal bîr fonksiyon değil, tamamiyle idaridir. Bir yaş 
tashihi mahiyeti itibariyle idaridir; ama yargı orga
nı bu görevi yapar; ama yargı organına bu görev 
verîBiği için ona yargısal bir fonksiyon, bir nitelik 
veremeyiz. Bir tapu tashihi gibi. 

Bu itibarla, jürütmeyi durdurma karan bir tedbir 
karan niteliğindedir. Tedbir kararı niteliğinde oldu
ğu için, zaten tedbirin yerine getirilmesinde bir fay
da da yoktur. Çünkü, kamu yaran bizatihi Anayasa
dan neşet ediyor. Bakanlar Kurulunun vereceği ka
rar bu konudaki her türlü işlemlerdir, bizatihi mahi
yetinde kamu yaran vardır. Kamu yaran olan bir 
yerde yürütmeyi durdurma karanyla neyi durduraca
ğız? Devlet buna artık kamu yaran vardır, Bakanlar 
Kurulu kamu^aştırmıştır, bunun neyi durdurulacak
tır?.. Yani, Devletin bu konudaki işletme görevi ber
taraf edilemeyeceğine göre, bunun bîr yarar sağlaya
cağı, hatta «Yürütmeyi durdurma kararı verilemez» 
hükmü olmasa dahi, bu konuda yürütmeyi durdurma 

karannm verilemeyeceğini bir hâkim gibi düşüne
biliriz. Yani, yürütmeyi durdurma karan verilemez 
bu tip tasarruflarda. Yani, burada bu hüküm zaittir. 
Ba hüküm zaittir, ancak işte bazı teşevvüşleri, suizan-
m davet etmemek için; yani vatandaşı gereksiz yere 
yargıya muhal işlerle iştigal ettirmemek için vatanda
şa koîayîık olsun diye bu hüküm buraya ahnmıştır. 

Sonra, sürenin 15 güne indirilmesi hususuna gelin
ce : 

Danıştay Kanunundaki hüküm umumi bir hüküm
lün, umumi bir kanundur. Ona bakarsanız, Borçlar 
Kanununda da değişik müruru zaman müddetleri 
var. Gerek sükûtu hak müddetleri, müruru zaman 
müddetleri çok değişiktir; ama umumidir. Bunun dı
şında Borçlar Kanununu ve Medeni Kanunu kadük 
hale getiren; yani ona tasallut eden, onu bertaraf 
eden; yani hususi hukuk münasebetlerini tamamiyle 
bertaraf eden kamu hukukunu taşması sonucu, o ka-
müruruzaman müddetleri var ki, çok kısadır kamu 
varanmn olduğu yerde. Bu itibarla, umumi kanun ni
triğinde, umumi hüküm niteliğinde olan Danıştay 
Kanunundaki 90 günlük süreyi, muahhar bilahara çı
karılan bir kanunla süre durdurulabilir; çünkü, Ana
yasamızda buna dair bir hüküm yoktur. Danıştay 
Kanununu Anayasa gibi yorumlayanlayız. Bu ne
denle, bu tip davalann tercihan ve ivedilikle görül
mesi zaruridir. 

Türkiye'de, tahliye davasında bir kiracının içinde 
bulunduğu durum, sosyal şartlar gözönünde bulundu
rulursa; tahliye davalarında ivediliğin kaldırılması la
zım Hukuk Muhakemeleri usulünde. Tahliye davala
rında, fakirin aleyhinde olan davalarda, kiracının aley
hinde oîan davalarda daha kuvvetlilerin lehinde ive-
düik hükmü konurken kamuya ait, devlete ait bak
lamı yeraltı soîucanlarıyla yerüstü sülüklerinden kur
tarılması için, ivedilik kararının konması çok yerin
de bir haktır. Zaten, sayın avukat arkadaşımızın ko
nuştuğu gibi, bu Kanun olmasa da, Türk kamuoyu
nun iradesi (Türk kamuoyu öyle oluşmuş ki) bu Ka
nun olmasa da, her şey Devletindir, madenler üzerin
de şahıs mülkiyeti olamaz; yani bir idare, bir hükü-< 
met, bir iktidar bu Kanunun verdiği, bu Kanunun 
çerçevesi içerisinde, bu tasan yasalaşmasa dahi, ta
sarruflara gitse dahi Türk kamuoyunun % 90'ı buna 
okey der; evet der. 

Bu itibarla, beşeri vicdanda yasalaşmıştır; beşeri 
vicdanı burada tescil ediyoruz. Onun için, yeraltı sü-
lükleriyle yerüstü solucanlarının tercümanı olanlara 
acırım ve buraya da layık görmem. 
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Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar) 
ÜBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyyat. 
[Efendim, 16 ncı madde üzerinde Söz isteyen baş

ka sayın üye?.. Yok. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Komisyon olarak söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Peki, buyurun Sayın Hasan Güven. 

(BÜTÇE VE PUAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Tereddütlere yer vermemesi için, bu konudaki gö
rüşlerimizi kısaca zabıtlara geçireceğiz. 

16 ncı maddede, yürütmeyi durdurma kararı ne
deniyle ileri sürülen görüşler. Öncelikle yargıyı kısıt
layan bir şey yok; bunda herkes ittifak halinde. Hak 
kaybolmalarına da neden olan bir durum yok. Yürüt
meyi durdurma, genel olarak ilk bakışta haklılığı yüz
de yüz belli oîan bir dava, ancak normal yargı pro
sedürü sonucu geç sonuçlanacağı nedeniyle verilen bir 
karar mahiyetinde idi. Bunlara mahal vermemek için, 
zaten madde bünyesinde süreleri 15 güne indirmiş, 
ondan sonra tüm davaların tercihan ve ivedilikle gö
rüşüleceğini de maddeye koymuş. Ne kanun sözcüsün
de, ne raportöründe, ne davalann görüşülmesinde sıra 
beklemeyecek, kesin sonuç alınacak. E, kesin sonuç 
almış şekline dönüşen bu dava, uygulama şekli, so
nuçlandırma şekli bizatihi bünyesinde zaten yürütme
yi durdurma istemini getiriyor; yani, acele olarak işi 
sonuçlandırıyor Te yine bu görüşü doğrulayan Ana
yasa Mahkemesinin de kararı mevcut. Aksi düşünü
lürse, milyarlık bir tesisin çeşitli halkalardan oluşan 
işlemlerinin bîr tanesine yürütmeyi durdurma kararı 
getirdin mi, bütün diğer işlemleri de felç etmek su
retiyle asıl yasadan ve Anayasanın öngördüğü giri
şimleri geliştirme olanağından mahrum oluruz. Bu 
bakımdan hukuka, hukukun üstünlüğü prensibine, hak
ların kaybolma ilkesine aykırı bir durum yoktur. Mad
denin aynı şekilde geçmesinde yarar vardır. 

Saygılarımla. 

IBAŞKAN — Tieşdk&'ür edenim, Sayın Giiıven. 
(Bu mslddleıyle BgfCi bir ömeaige vaır, otkatujyoırraın. 

'Cuıriiiurlyeıt Scmaıtea Başkanlığıma 
Taaaüîinen 16 ncı mlaîJi'ElsJJJn son f Jl-crsı îiinıJalki 

'«yiMiîimıeyG durdurtma karam vazSctinez» bıikaıdinilhı 
Talstanfdiam çılkanOmlateaia arz ve telklf edebiz. 

'Elâzığ Boîu 
'Caıhîi DaM-cay 0;han Çsikş 

Gerökçs: Aımayasaam çeşütJi ma'dıdeiîerîrae göne fer
dîn hukuku DanuşSayca ga?anl!] altuifa alatömşTiten, 
Amaıya'ianan 114 ve 132 n d madSd'e'sTj oıfi'&da Eten, böy-
le b!lr hüküm gelî^ene'k yargı hakikinin kmtlannıaaı 
d'ilşıüniüüteııneiz. 

(BAŞKAN — Öalerge sa^pleıOnden söz lüâıeyen 
var mı? 

Buyurun Sayın Çahş. 

ORHAN ÇALIŞ (Boîu) — Sayın Başkan, ımıhüe-
ram sieiiîlaHörleır; 

Dön burada 16 n a m(a!didle!d!dki yürütmeyi durdur-. 
ma kararı hakkınila düşıünceleriJınCzi bzılzhllk, banları 
yiüksdk huzurunuzda tekrar ifade eölmek istem'ıyoruan. 
DünMi konu^ınaûanunın tekrarı malhüyeiindie kraaca 
(bir özieıt yapacağam. 

Bu 16 ncı maddeıaln birindi fukrasuıda, idarî iş-
SamSar ve aldüSyeıye taalluk öden tazminialhn mlMarla-
rıySa bazı JşîeanBerîn tüımiünıün, aldüi ve idarî yargının 
'hıaduıSarifla giren Işîerîin tamamının idâri yargı içindie) 
miıüiiaîaia edlilmeuCıılJa doğru oOmaiyıacağını ifade etonidk 

Ayrıca, bu «Yürülimıeyîi durduııma karan verûîk> 
infaz.» hiilklmiü, kanun Tasarısının şyrfd'ye kadar ka-
fouî e':12en üçüncü m'adldedralde, İktisadi Devîei Teşdk-
Ikiiliü İeh'nia devir muHumelesi yapılan ve Enerji ve Tan 
(bT,i KaynMdar Baikanılığı islellim'e üzerinde durduTiroa, 
(kısmıen durduırımfa ve getfelküi elemanları göniierai'ek 
ısiîneü^le her tiirllü teiJlbirü aflmolk imkanına saihipfler. 
Vaillamldıaşın bir telk yoîu var, o kapatıîımlatmrş, çünkü, 
«Kslm'a yanarı» denlJJdlMen soma, Baklaaı3ar Kuıruüu-
nun kaı'arı mahkeme ikararidıır dcnDIcMîaldi, amalda da 
bir faıtk oîmıazdı. Yine hîç oflıraamsa buriaıia bfr Da>-

;ıa imlkaın VeııCİlınJş. inşallah üerOde /«BalkanSar 
Kurulunun kanan maibJkieimıe kanan nM'ğDndtadıir.» 
IJIljie bir kanun teüdülfi veya tasamsuyle kaıtşıDaişaıaıyıız. 

NEJAT SARLICALI (BalıJke^r) — Lâf mı bu 
yanli?,* 

ORHAN ÇALIŞ (DevalmSa) — ŞimdlI, buuiada yü-
rüîinsayi duıdlınunia kararı Valîaıniiaş için eın büyülk Ibür 
güvencedıir. Siz Devleti tamsa öden olarafk vallanlda-
şm madeni üzeriiüd!e!ki gerekli tedbiri alcirıoıüuniuz. 
Mübaadıe buyurun, bu vatandaş içiln gercIMi odduğu 
(kal dar da, yargımaı bugiüinfkiü Aniayaca ve idarî yangı 
üejjmıi içimldie teimeıEieılInli ihîâl cdteceik fo'r malhöyeıltluCî'i 
Ib'Ir duruona gâunteyelîlm. Hele bu te&tif Haölk Pariiiijn-
d'an gcKrsıe, HaOk Parisli butnada «Yiirıüıîımeyl duaidmr-
ıma karan verSemueız,.» djye' bir hiiîvimün tanaîtan ol
duğu zaman da, şl'ımldîye kadar bu hususlarda buza 
lyiEpliığunz 'blMia aMJann, îthajjn3ann iaideaö maih'Jy^lûn-
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de de oîabOir; aşna büz bu şdkiMe nuiliaıîaa eıtmü̂ omıız 
meatöfityıi. Anayasamızın vıe gedânj^i sistamûn cSdidi 
şeMide bir ibMSi maKıyteiîJiJiiiöJî  

IE. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — 4753 Sayılı ve di
ğer ilgili Kaniim var bu konuda. Sizin döneminizde 
çıktı bu Kainin. 

ORHAN ÇALIŞ (DevamSa) — Bjzim geMMeri-
dllm, bir şey mi söyieldiinüz?.. 

[BAŞKAN — Uttfeıı Sayın Aksaç. KaaişaMdı ko-
miişni'aıyiaiiüm Sayın Çalış, Lütfen siz davam ediin ko-
rauşnııanııza^ 

ORSAN ÇALIŞ (DövaanSa) — B&âm gedMMeri-
nıiâ hıkında fcaımu kuruluşları gerekli karam ver
diler, buralar üzerinde mahkemeler kararlarını verdi
ler, biz bunflaına da..d 

CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Burada solucan
dan, Şiilikten batadliM, blız diMeldOk. 

IBAŞKAN — Lütfen Say*a Daiîo&ajy. 
CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — «Laf mı bu?..» 

dıemüi deg 
ORHAN ÇALIŞ (Devafmîa) — Yok camım, kem 

söz saibübtae ajilıtir deriz geçeniz, ne ahmyorisıımıız iize-
r3riize?.i 

CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Ahıimıyoruz. 
ORHAN ÇALIŞ (Devamca) — Bu bakumdian yü-

ııüteeyıi durdurana karan bugün içfin idarenin, Ana-
yasamızın 114, 132 ve Daaaişltayın mevcut duıruonutnu 
tespii eden 142 nci maddelsiinidekli DamşJaya itima
dın, ona güvenfin, vatandaşan oma olan güvenini sars
mamın bir sakınca/sidir. Bırakalım yargı burada gere
ğini yapsın. Kendilisi zaten gerekli gördüğü zaman bu
mu vereceik. Her tik Si îaîep hakkım da verecek dlegjüL 
bunu bir tetkikten geçSîieoek. Nitekim Anayasamızın 
140 nci madldiesli de Danıştay'ca bu husulıia gerekli 
özenil gösttermeainıl hülknıe bağlamış bulunmakladır. 
Beradien evvel konuşan Sayın Kâmıran Erkmıanoğlu'-
mun b&lirliiüğü gühi, bu hükmün çıkarıimıasîîm, Kabama 
ve Aniayıaöa sistemimize zarar verZimemes-Jiıî iistllrhiaıın 
edeceğûm. 

Saygılar sunarün. 
BAŞKAN — Tıeşeüdkür âderüm Sayın Ç a ^ . 
Önergenin leh ve aBeyhlmde söz isteyen sayım üye?. 

Yöös, 
KıomDlsyon önergeyle kanlıyor maı eSeddiim?.. 
IBÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU .BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Tıratam) — Kanamıyoruz. 
IBAŞKAN — Hükümet kaıtiîsıyıor mu efenidûm?. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (An&$ya Ma&friclkilii) — Kai&-
anıyoruz. 

(BAŞKAN — KJotmûsıyıoın ve HEıükümuût öiaerg^ye löa« 
faimîyoırlaır. 

ömergıeyti oyüannsıza sunuyorum. ÖnıetrgeyS kafimi 
edenler.. Kabul etmeyenler... Önenge kaibul etdMme-ı 
müsmir. 

(Maddeyi okunduğu şeMüyle oySamaaıza sunuyo
rum. Kaibul edenler.. Kaibul etmeyenler.. 16 ncı mad
de kaıbuU ediîümCŞtir efeısd3mj 

17 ncü maddeyi okutuyorum^ 
12. iBlkOcişEjOT Î 
(Madde 17. — Bilrküşi llnıcdenııesûrjıi gerektiren 

davalarda Sayıştay Başlkanüığı, ÜniversSteleıraılaısı Kut-
rul ve Maden MüJıenldMeri Odasınca düzenlenecek 
alday IMelerifliin her birimden birer kişi oSmiajk üzere» 
üç kOşlUk bir biiilirfldşi kuraîu saçi3 Jr. 

Damşîay, 1 nci maddeye yaşadı Bakamlar Kurulu 
karcaramn yayamı taniühOnldlen fitilbare» 10 gün içind» 
Sayıştay Başkanlhğı, ÜnUveffisitederaraıa Kuru! ve 
Malan Mü3tcın(dâsîeri Odasından oaıar bfiSiîlkSşî akHajy* 
göstaımıelerînıi isfter. Sayıştay Başkanhğııııııı Sayıştay 
üyeleri ve raportörleri ile uzman deniötç'i ve btaşiLeneft-
çileri, ÜW>eri£ilije3eraraisı Kumuüım modeıı m&ühemiMS-
ği da&nida falkülfe veya bölümü buludan ünıiiversiitele-
ı<in bu daîda görevli ögrel&n üyıelarti ve Malden Mü-
heödisâeri OdasKonn kentali üyeSeıii arasıridiaın Secec£&-
leru ad-^yîann aldUan ve afdr^eri, Danıştay-m bu ko
nudaki istetniMn tebliği tar^ftindea îtübiarefn en geç 
30 gün içirtde i teler halimde bJIdlMSJr̂  

Aday listeleri bGr yâ için geçerlldür. Bu sünemOıı 
sonamtdla gerekürsse veya daha önce rnevcuii Bsttetaıdem 
fiili ve hukuM me'denlerle bliriküşi seçınıeik oîanağt 
ÜCESinıaıZaa aiym usule göre yenli listeler düzeiîîenilr. 

!BAŞKAN — 17 ndi madde üzerînıie söz isteyem 
sayın üye?.. Yıofk. 

17 nci madde Be î iSü bir önerge var, okutuyorum. 
ÔjonıauirĞyeit SeMaıîoteu Ba^kanlığiinıa 

Taaarida 17 nci maddejıim, «'BülirkiŞj heyetimin 
Dains İ̂ay, Sayuşiay ve Yaırgıltay başRsıanları mıevzu iSe 
ilgii b'lrlkâşliieri tespit edeo şdklMe değîlştuiitenıeı-
sinii arz ve teklf ederüız, 

Elâzığ (Bolu 
CaöıM VMaBsssy Orhan Çalış 

ıGereıkçe : Bililkl^i heyeti, asanda toisanlda taraıf 
olableoeği meîhus oGalbilen bazı ntüessesıeSarce tespCt 
edllmektedH". DavSaîJmkCn en yüksek ve tarafsız or-
ganı̂ amnm baiifkanü̂ anmca btliaikOşi heyefifellı tespüti tst-
raf ssız&ğa uygun dSişeoelk*X 

(BAKAN — Sayın Daüokay, öniarıge üfKEaıJnldle açıfk-
lama yapacak musunuz?.. 
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€ A H İ T DAJJOfKAY '(Elâzığ) — Getfekçasinlle 
E13VCUİ etflan(3Ünu 

(BAŞKAN — Fefld ef eril in. 
öflengenün leh ve afoyihljnlJe süz Ssûeyıem sayın 

üye?.. YoQa< 
Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye ka
tılmıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 17 nci madde 
kabul edilmiştir. 

İS nci maddeyi okutuyorum. 

Üçüncü Bölüm 

ÖDEME VE DEVRALMA 

I - Tazminatların Ödenmesi ve Madene El Koyma : 
Madde 18. — İşletme hakkı veya arama ruhsat

namesi sahibi için takdir edilen tazminatın bu Ka
nuna göre ödenmesi gereken miktarı ile varsa bulu
culuk hakkı tazminatı, 16 ncı maddede yazılı dava 
açma süresi sonunda, madeni devralacak iktisadi 
devlet teşekkülünce hak sahipleri adına milli banka
lardan birine, bulunmayan yerlerde mal sandığına ya
tırılarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ka
rarıyla madene el konur. 

Süresi içinde dava açılmadığı veya açılan dava 
yalnız tazminat miktarının artırılmasına ilişkin oldu
ğu takdirde, banka veya mal sandığına yatırılan pa
raların hak sahiplerine ödenmesi geciktirilemez. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde Sayın Ke
mâl Sarıibrahimoğlu söz istemişler. Burada mı efen
dim?.. Yoklar. 

Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
18 nci madde ile ilgili değiştirge önergesi de yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 18 nci mad
de kabul edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum. 
II - Delil Tespiti : 
Madde 19. — İşletme hakkı veya arama ruhsat

namesi sahiplerince süresi içinde Danıştay'da dava 

açıldığı takdirde, 18 nci madde gereğince madene el 
konmadan önce, tazminatların yatırıldığı banka ve
ya mal sandığından alınacak makbuzlar ilgili belge 
suretleriyle birlikte Danıştay'a tevdi edilerek delil 
tespiti istenir. Danıştay, davacı işletme hakkı veya 
arama ruhsatnamesi sahibini 8 gün içinde davet ile 
15 gün içinde maden alanının bu Kanuna göre de
ğer takdirine esas olabilecek bütün niteliklerini tes
pit ettirerek ilgileri ölçüsünde şerh edilmek üzere Ma
den Siciline ve topu dairesine bildirir. 

Bu işlemler davete uymayan veya delil tespiti sı
rasında hazır bulunmayanların gıyabında yapılır. 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

19 ncu madde ile ilgili önergeler var, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 19 ncu maddede mevcut «Sü
resi içinde» ibaresi yerine «90 gün içinde» ibaresinin 
konması arz ve teklif olunur. 

Gerekçe : İşin mahiyetinin zamana ihtiyacı ola
cağı ve zaman kısalığının hakkın zayiinc sebep ola
cağı düşüncesinden hareketle değişiklik teklif olun
muştur. Bolu 

Orhan Çalış 
BAŞKAN — Sayın Çalış, önerge hakkında açık

lamada bulunacak mısınız?.. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Bulunmuyorsunuz. 
Önergenin leh ve aleyhinde söz isteyen üye?.. Yok. 
Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu?.. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Katabili
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 
katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Bir önerge daha var okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 19 ncu maddede mevcut «Da
nıştay'a tevdi edilerek tespit istenir» ibaresi yerine, 
«Mahalli sulh hukuk hâkimliğine tevdi edilerek de
lil tespiti istenir» şeklinde değiştirilmesi teklif olunur. 

Gerekçe : Davacının hakkını temine kolay hizmet 
etmesi esas alınmıştır. 

Bolu 
Orhan Çalış 
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BAŞKAN — Saym Çalış, söz istiyor musunuz 
önergeniz hakkında?.. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Önergenin lehinde ve aleyhinde söz 

isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu?.. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Bir önerge daha var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 19 ncu maddenin dördüncü 

satırında «15 gün içinde» ibaresinden sonra «maden 
işinden anlayan tecrübeli maden mühendisleri ile ma
denci iş adamları eşliğinde» ibaresinin konması arz 
ve teklif olunur. 

Gerekçe : Tespitin sağlıklı olması düşüncesi ile. 
Elazığ Gümüşhane 

Cahit Dalokay Ömer Naci Bozkurt 

BAŞKAN — Sayın Dalokay ve Sayın Bozkurt?.. 
Yoklar. 

Önergenin lehinde ve aleyhinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu?.. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 
katılmıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Önergeyi kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Bir önerge daha var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 19 ncu maddenin son fıkra

sının «Bu işlemler mutlaka maden sahibi veya arama 
ruhsatı sahibinin huzuru ile yapılır» şeklinde değiş
tirilmesini arz ve teklif o!unurs 

Gerekçe : Tespitin bir defada ve itiraz prosedü
rünü kısaltıcı tarzda yapılmasını temin fikri esas alın
mıştır. 

Bolu 
Orhan Çalış 

BAŞKAN — Sayın Çalış, önerge hakkında söz 
istemiyorsunuz. 

Önergenin lehinde ve aleyhinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katüıyor mu?.. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 
katılmıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.., 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

19 ncu maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 19 ncu 
madde kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum. 
III - Madenin Devralınması ve Sonuçları : 
1. Genel Olarak : 
Madde 20. — 18 nci maddeye göre madene el 

konduğu gün, madenin devralınma tarihi sayılır. Bu 
tarihten itibaren işletme hakkı veya arama ruhsatna
mesinden doğan bütün haklar ve yükümler madende 
devralınmasına karar verilen bütün taşınır ve taşın
maz mallar, bu Kanun hükümleri dairesinde kendili
ğinden madeni devralan iktisadi devlet teşekkülüne 
geçer. 

Durum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 
istemi üzerine ilgileri ölçüsünde maden ve tapu sicil
lerine tescil edilir. İşletme hakkı veya arama ruhsat
namesi sahibince 16 nci maddeye göre dava açılmış 
bulunduğu takdirde sonucuna göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

20 nci madde ile ilgili önerge de yok. 
20 nci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 20 nci 
madde kabul edilmiştir. 

21 nci maddeyi okutuyorum. 
2. Geçici İşgal ve Tahsis Konusu Taşınmazların 

Durumu : 
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Madde 21. — Devralınan maden alanındaki ge
çici işgal veya tahsis konusu taşınmaz mallar hak
kında aşağıdaki hükümler uygulanır : 

A) Geçici işgal konusu arazi üzerinde işletme 
hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibinin haiz bu
lunduğu bütün haklar ve yükümler, madenin devra
lınma tarihinde aynı koşullarla devralan iktisadi dev
let teşekkülüne geçer; arazinin sahip veya zilyedinin 
hak ve yükümlerinde herhangi bir değişiklik olmaz. 

B) Tahsis konusu taşınmazlardan yararlanma 
hakkı, aynı tarihte madeni devralan iktisadi devlet 
teşekkülüne geçer. Durum Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığınca Maliye Bakanlığına bildirilir. 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

21 nci madde ile ilgili önerge de yok. 
21 nci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 21 nci 
madde kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
3. Madende Çalışanların Durumu : 
Madde 22. — Devletçe işletmek üzere devralınan 

madende çalışan işçiler hakkında iş mevzuatı uygu
lanır. 

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

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

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde Sayın Meh
met Özgüneş söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 
Ben sadece bu maddedeki işçilerle ilgili hüküm 

için bir temennimi dile getirmek üzere huzurunuzu 
işgal etmiş bulunuyorum. 

Dikkat buyurulursa, Kanunda görevine devam 
edecek f;çilerie devam etmeyeceklerin seçilmesi için 
hiç bir objektif kıstas yoktur. Şu halde, burada sa
dece komisyonun takdiri işi neticelendirecektir. 

Öyle ümit ediyorum ki, bu Kanunun uygulanma
sı için her halde bir yönetmelik yapılacaktır. Bu yö
netmeliğe bazı objektif kıstaslar konulması bir kı
sım işçinin mağdur olmasını önleyecektir. Zaten Sa

yın Bakan da bu konuda yeterli ve tatminkâr bilgi 
verdiler. 

Ben bu temenniyi dile getirmeyi zaruri görüyo
rum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Özgüneş. 
22 nci madde üzerinde başkaca söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
22 nci madde ile ilgili önergeler var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kanun tasarısının 22 nci maddesinin 2 nci fıkra

sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 22 : 
1 nci fıkra aynen. 
Takdir Komisyonu 8 nci maddede yazılı tespit 

ve ayrım işlemi sırasında Bakanlar Kurulu kararının 
yayımı tarihinden madende çalışan işçileri görevleri 
itibariyle ayrı bir tutanakla tespit eder. Bu tutanak
ta madenin devrahnmasından sonra işe devam etmek 
veya ayrılmak isteyenler tespit edilir. Ayrılmak veya 
emekliliğini isteyenler olursa, boalara ait tazminatlar 
iş mevzuatına göre ödenir. 

3 ncü fıkra aynen. 
Gerekçe : îş Yasasına göre devralınan bir işlet

mede çalışan tüm işçilerin hakları ve borçları yeni 
işverene geçer. Yeni işveren bu işçilerden bir kısmı
nı alıp diğerlerini açıkta bırakması düşünülemez. Ak
si halde devralınmayan işçilerin bilumum haklarının 
madenciye yüklenmesi gibi bir durum doğacaktır ki, 
ekseri hallerde bu tazminat tutarı Devletçe ödene
cek tazminat ile de karşılanamayacaktır. Bu büyük 
adaletsizliğin önlenmesi ve devletleştirmede hiç bir 
kusuru bulunmayan madenciye haksız maliyet kül
fetleri yüklenmesi gerekmektedir. Hukuka saygınlı
ğını belirten Hükümetin bu hukuk dışı ve İş Yasasına 
ters düşen tasarının 22 nci maddesinin bu yolda de
ğiştirilmesine katılacağını ümit eder ve haksızlık ön
lenmiş olacaktır. 

Elazığ Bolu 
Cahit Dalokay Orhan Çalış 

BAŞKAN — Önerge hakkında açıklamada bu
lunacak mısınız Sayın Çalış?.. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Önergenin leh ve aleyhinde söz is

teyen saym üye?.. Yok. 
Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz, 

; * 
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Hükümet önergeye katılıyor ma?.. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 
katılmıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Bir başka önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan Devletçe İşletilecek Ma

denler hakkındaki kanun tasarısının 22 nci madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ediyo
ruz. Değiştirme gerekçesi ektedir; okunup, oya ko
nulmasını arz ve teklif ederiz. 

Orhan Çalış 
Bolu 

Önerilen değişiklik : 
Madde 22. —Devletçe işletilmek üzere devralı

nan madende bu Kanunun yürürlüğe girmesinden 
veya Bakanlar Kurulunca devralınmaya karar veril
mesi tarihinden 6 ay öncesine kadar işe girmiş bu
lunan işçileri işletme ile birlikte müteakip müktesep 
haklarıyla birlikte madeni devralan kamu kuruluşu
na devredüir. 

Takdir Komisyonu 8 nci maddede yazdı tespit 
ve ayırma işlemleri sırasında birinci fıkrada kamu 
kurluşunca kabul edilmesi öngörülen işçiler ayrı bir 
tutanakla tespit edilir. İşçilerin devralma tarihindeki 
hizmet süreleri ile, ücret ve diğer özlük haklarının 
tespitinde Sosyal Sigortalar Kurumu, Vergi Dairesi 
ve ilgili diğer resmi dairelerdeki kayıtlar esas alınır. 

22 nci maddenin değişiklik gerekçesi : 
Tasarının 22 nci maddesi, kamu kuruluşuna dev

redilerek madende çalışan işçiler hakkında İş Kanu
nu hükümlerinin uygulanacağım açütlamaktadır. İş 
Kanununun bu konuyu düzenleyen 14 ncü maddesi 
işyerinin yeni bir işverene devredilmesi ve işlerinin 
aym nitelikte devam etmesi ve yeni işverenin kabul 
etmesi halinde, kabul edilen işçilerin kıdem tazminat
larının yeni işverence ödeneceğine amirdir. Bu hü
küm karşısında, 22 nci madde bu muhtevada kanun
laşırsa, madeni devralacak kamu kuruluşunun kabul 
etmediği işçilerin kıdem tazminatlarının madeni elin
den alman kişice ödenmesi zorunluğu doğacaktır. 
Kıdem tazminatlarının hangi miktarlara baliğ ola
cağı takdirden uzak olmayacaktır. Tüm işçilerin kı
dem tazminatlarım bir anda ödemek zorunda kala
cak madencinin bu Kanundan dolayı alacağı tazmi-

I nat şöyle dursun, öz varlığından yapacağı ilaveler 
dahi bunu ödemeye yetmeyebilir. 

I Maden hakkı, bu yasayla madencinin arzu ve 
I iradesi dışında elinden alınmaktadır. Yasanın amacı 

her halde elinden maden hakkı alman kişiyi müzaya
ka ve iflas haliyle düşünmek olması gerektir. 

I Hukuk devletinin hâkim bulunduğu memleketi
mizde, Hükümetin böyle bir düşünceye sahip olaca-

I ğım düşünmek dahi mümkün değildir. Bu nedenler-
I le, hakkaniyete ve nasafete de uygun düşecek şekil

de maddenin tadilini teklif ediyoruz. 

I Teklifimiz, madendeki işçilerin madeni devrala
cak kamu kuruluşunca kabul edilmesi, istikametin-

I dedir. Ancak, devir konusu madenlere kötü niyetle 
I lüzumundan fazla işçi alınmasını ve devralacak ka-
j mu kuruluşunun, fazla personele ödemeler yapması 
I gibi bir duruma meydan verilmemesi için, kabul edi-
I lecek işçilerin en az bu kanunun yürürlüğe girmesin-
I den en az altı ay önce işe alınmış olması şartı metne 
I dahil edilmiştir. 

Takdirlerine sunulur. 
BAŞKAN — Sayın Çalış, açıklamada bulunacak 

mısınız efendim? 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Evet efendim. 

I BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Çalış. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, muh-

j terem senatörler; 
Dün grup adına yaptığım konuşmada, tasarının 

22 nci maddesi üzerinde gereği gibi durduğumu zan-
j nediyorum. Bu noktada, bu maddenin müzakeresi 
I sırasında, zapta geçirmeyi istediğimiz bir husus ba-
I kınımdan söz aldım. 
I Maddenin 1 nci fıkrasında; «Devletçe işletilmek 
I üzere devrolunan madende çalışan işçiler hakkında 
I iş mevzuatı uygulanır.» denilmektedir ki, zaten başka 
I bir hususun uygulanması bahis konusu değildir. 

I Dün de belirttiğim gibi, bütün iş, «Takdir komis-
I yonunca, madenin devralıumasından sonra da işe 

devamları uygun görülenler belirtilir» hükmünde. Dik
kat edilirse, bu tasarının tüm maddelerinde diyebile
ceğimiz şekilde, tek yanlı, yalnız lehine muamele ya-

I pıian İktisadi Devlet Teşekkülü için hükümler geti-
I rilmiş ve o kadar ileriye gidilmiş ki, işletme sahibimi 
t mağdur etme veya zarar ettirme düşüncesi yanında, 
I bu arada işçiyi de aym şekilde, işletme sahibi giftri 
I mağdur edebilmek, zarar verilebilmek düşüncesi hâ-
I kim olmuştur. 
t Bir maden işletmesindeki çalışma, bugünkü çahş-
[ ma hayatımızın en zor iş kollarından bir tanesi bici-
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mindedir. Yerin altımda, büyük çoğunlukla yerin yüz
lerce metre altındaki linyit ocaklarında çalışacaksınız, 
ağır şartlar altında çalışacaksınız, sağlığınız tehlikeye 
girecek, kısa sürede hastalığa maruz kalacaksınız... 
Bunların tespitleri bakımından, maden işçilerinin 
emeklilik yaşlarıyla ilgili olarak yasalannuz büyük 
kolaylıklar getirmiştir. Vergi emeklilik kolaylıkları 
için yasalannuz tedbirler getirmiştir. Bütün bu ko
laylıklar konusunda Devlet, bu tasan getirilinceye 
kadar bir gayret içine girmiş ve maden işçileri bakı
mından, «Her şeyi yapacağız» diyerek büyük, flaş 
haberlere konu yapılmış; fakat arkadan da «İşe de
vamları uygun görülenler...» diyerek bir takdir ko
misyonuna, «Ben şunun işe devamım uygun gördüm, 
bunun işe devamını uygun görmedim» dedirtebiimiş-
tir. 

Bu hususta, değil demokratik bir rejimde, totali
ter rejimlerde dahi, hele bir işçiye karşı, senin, çalış
mam uygun gördüm, görmedim diyebilmeyi, bir dik
tatörün dahi söyleyebilme imkânına bugün dünyanın 
hiç bir yerinde sahip değildir dersem, yanlışı yoktur, 
noksanı vardır. 

İşçi haklanma dünya üzerinde bu kadar titrendiği 
bir zamanda, gayet rahatlıkla hiç çekinmeden bir 
takdir komisyonuna; senelerden beri o ocakta çalı
şan, orada emeği geçen, sadece elinde kazması, küre
ği, baltası bulunan, bütün yaşamını gökyüzünde değil, 
büyük çoğunluğuyla yeraltında geçiren bir maden iş
çisinin işe devamının uygun görülüp görülmeyeceği 
hususunu bir takdir komisyonuna bırakacaksınız... 
Bunun bir objektif ölçüsü olmayacak. Denilebilir ki, 
burada biz bunun için yönetmelik getireceğiz, şunu 
getireceğiz bunu getireceğiz... Geçenlerde Full-Tkne 
tasarısı sırasında Sayın Muhsin Bahir çok güzel bir 
şey söyledi; «Kanunla verilen haklan yönetmelikle 
alamazsınız.» dedi. Bazı hususlar dava konusu oldu
ğu zaman da, bununla ilgili hususlar bir mahkeme 
konusu olduğu zaman da, mahkemenin vereceği ka
rar şudur: Madde 22\le işe devamlılar uygun görü
lenler belirtilir, denilmiştir. Bunda mutlak bir yetki 
verilmiştir. Bu bakımdan siz yönetmelikte, genelge
nizde her ne isim altında çıkarırsanız çıkarın, ne şe
kilde hak veriyoruz derseniz deyin, yargı önüne gel
dikleri zamanda bu maddedeki bu beyanlar çalışa
caktır. 

Burada kıdem tazminattan, şu veya bu şekildeki 
bazı tazminatların geçmiş işveren tarafından verilme
si veya geleceğe intikallerini bırakalım, önemli olan 
tazminat haklanyla birlikte vatandaşın çalışma im

kânının kendisine verilmesidir. O bölgede, o yörede, 
o şekilde çalışmayı senelerce göze almış.. Dün antet
lim; maden işçileri umumiyetle sülaleden böyle ma
den işçiliği yapan kimselerdir. O yörelerde maden iş
çisi yoksa; o madenciliği meslek edinmiş kimseler 
gelirler o madencliği yaparlar. Bu ayrı bir konudur, 
ayn bir yetenek isteyen bir iştir ve siz burada muay
yen sene hizmet etmiş olan kimseyi tamamen dışanya 
bırakacaksınız ve işe almayacaksınız ve bu takdir ta
mamen size ait olacak... Bunun iş hukuku ile işçi hak
lanyla hiç bir ilgisi yoktur ve işçi haklarına indiril
miş ağır bir darbedir. Bu hususun takdir komisyo
nunun yetkisinden çıkanlmasım bilhassa istirham 
edeceğim. 

Öyle bir Takdir Komisyonu kurdunuz ki, malın 
kıymetini tespit ediyor maddelerin içinde. Dördüncü 
maddeden alıyorsunuz Kanun son yürürlük madde
sinden evvelki durumu, 28 nci maddeye kadar Takdir 
Komisyonunun hususiyetleriyle ilgili. Bütün bu yet
kileri, Kanunun infazım, her şeysiüi en sonunda bir 
çok kanunlar da olduğu gibi, «Bu Kanunu Bakanlar 
Kurulu yürütür» diyeceğimize, «Bu Kanunu Takdir 
Komisyonu yürütür» denilmiş olsaydı; hakikate ve 
realiteye daha uygun bir hale getirmiş olacaktı. Bu 
kadar büyük bir iş yüklediğimiz bir Takdir Komis
yonuna bir işçinin (ki, bu Takdir Komisyonunun 
muayyen ihtisas çerçevesi içinde olması lazım gelir) 
bu şekilde bir işçinin işe devamı veya ademi devamı 
hakkında bir karar yetkisinin verilmesi mevcut iş 
hukuku düzenimize, Anayasa düzenimize tümüyle ay
kırıdır. Bu husustaki dikkatlerimizin ve taleplerimizin 
nazara alınmasını istirham ediyorum. 

Saygılar sunanm. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalış. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Sayın 
Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir şey söyle
yeceğim. 

Her ne kadar saat 19.00'a gelmiş ise de, daha 
önce aldığımız karar gereğince, görüşmelere devam 
edeceğiz. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, ye
mek arası karan için verelim, ondan sonra devam 
edelim efendim. 

BAŞKAN — Biraz daha devam edelim de, gere
kirse verelim efendim. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, siz 
istediniz. Ekseriyet yoktur, yoklama istiyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Çalış, şayet görüşmeler uza
yacak olursa yemek için karar verelim. Eğer yarım 
saatte bitecek olursa; bir tek değiştirge önergeniz var 
23 ncü maddeyle ilgili, ondan başka da önerge yok, 
yarım saat için ara vermeyelim. 

Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Tasarı
nın 22 nci maddesi oldukça ilgiyi çeken bir madde 
olarak gözüktü. Çeşitli siyasal açılardan bu Yasayı 
eleştiren arkadaşlarımız bir noktada birleşmiş gibi 
gözüktüler. O da, bu madde ile işçi haklarının ihlal 
edildiği, tehdit edildiği kaygısıdır. 

22 nci maddeyle ilgili olarak Adalet Partisi söz
cüsü arkadaşlarımızın, işçi haklan tehdit ediliyor, 
işçilerin çalışma güvenliği ortadan kaldmlıyor yollu 
eleştirilerini kesinlikle haklı bulmadığımı belirtmek is
tiyorum. Bu eleştirilerin yöneldiği hedef işçilerin 
işyerlerinde çalışma güvenliğini sağlamak amacından 
başka bir amaca yönelik olduğu kanısındayım; bunu 
belirtmek istiyorum. 

Sayın Çalış arakdaşımız ısrarla bir kaç defa yap
tığı konuşmalarda aynı noktaya değiniyor ve takdir 
komisyonunun göreve devamda yarar gördüğü işçileri 
ayırmasından şikâyetçi gözüküyor. Bu şikâyetinin 
temeli, mesnedi olarak da, işçinin iş güvenliğini tak
dir komisyonunun bu kararıyla ortadan kaldırılabile
ceğini belirtiyor. 

Sanıyorum Sayın Çahş'ı kaygılandıran nokta, 
işçinin işe devam olanağını bulamaması değil, işe 
devamda yarar olmadığı belirtilen işçilerle ilgili kı
dem tazminatlarım madencinin ödemesinin zorunlu 
hale geleceği noktasıdır. O nedenle, burada tartışı
lan ve korunmak istenen işçi hakkından çok, maden
cinin bir muhtemel sorumluluktan korunması kaygı
sıdır, bunu değerli arkadaşlarımın önüne koymak is
tiyorum. 

Bilindiği gibi, bir işyerinin devredilmesi halinde o 
işyerinde çalışan işçilerle ilgili kıdem tazminatların
dan eski ve yeni işveren müteselsilen mesuldür. Eski 
işverenin sorumluluğu işçinin kendi işyerinde çakş-
tığı süre ile ve ulaştığı aylık ile sınırlıdır. Bu işçi 
işinden ayrıldığı anda ödenmesi gereken borç halinde 
ortaya çıkar ve kıdem tazminatının ödenmesi gereği 
kendisini gösterir. Korkulan nokta, kaygı duyulan 
nokta ve önlenmek istenen nokta; kamu kuruluşu 
işyerini devraldıktan sonra da eski işçilerle çalışmaya 
devam etsin, işçiye bu güvenlik getireceğinden, onun 

hakkını güvenceye kavuşturacağından değil, ayrılırsa 
kıdem tazminatını ödemek mecburiyeti, mesuliyeti 
eski işveren için gerekir hale dönüşeceğinden dola
yıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kamu kuruluşu bir işyerini devraldıktan sonra 

orada çalışan işçilerle ilgili olarak belli tercihleri yap
mak zorunda kalabilir; çeşitli nedenlerle kalabilir : 

1. Kamu kuruluşu orayı devralacağı için gerek
siz istihdam yapılmıştır daha önce. O aşırı istihda
mın yükünü Devletin taşımasında gerek yoktur. 

2. Kamu kuruluş oraya girince değişik bir anla
yışla, değişik bir teknoloji ile, değişik yöntemlerle 
girebilir. Eski işverenin çalışma koşullarını aynen 
sürdürecek durumda değildir. Kamu kuruluşu 5 - 6 
tane maden yatağım aynı anda eline almış olabilir, 
o 5 - 6 maden yatağını işletmenin gereği bir farklı 
şekilde ortaya çıkabilir; araç kullanabilir, mekanizas-
yona başvurabilir, başka birtakım yöntemler kulla
nabilir, değişik bir istihdam strükîürü ortaya çıkar. 
Rasyonel bir çahşmamn gereği ne ise, o gereği uy
gulama hakkı, otersağı kamu kuruluşunun elinde ol
malıdır diye düşünüyoruz, o nedenle bunu koyuyo
ruz. 

Bir işçinin işinden ayrılması halinde hangi duru
ma düşeceği iş hukukumuzda düzenlenmiştir. İşçi 
işverenin onu işten ayırmayacağı anlayışına, işvere
nin merhametine, işverenin hoşgörüsüne dayanarak 
kendi haklarım güvence altında tutuyor değildir ki, 
ortada İş Kanunu var. Eğer bir işveren bir işçinin işi
ne son verirse belli haklarının da işler hale gelmesini 
göze almış demektir. Kıdem tazminatım öder, diğer 
maddi haklarını öder, sigorta sistemi işler ve işçi 
sistem içinde korunan haklarını kullanır hale dönü
şebilir. 

O nedenle işçi hakları edebiyatının burada yeri 
yoktur. İşçi haklarım korumak isteyen insanlar işin
den atılan işçinin hangi haklarla donatılması gerek
tiği noktasında İş Kanunu ile ilgili önerilerini geti
rirler, tekliflerini yaparlar, tartışmaları orada götü
rürler. Burada işçi haklan ile ilgili bir tartışmanın 
yeri yoktur. İşçi haklan İş Kanununda düzenlenmiş
tir, gereğince düzenlenmiştir yeter değildir, yeter gü
vence yoktur deniliyorsa o konuda önerileri düşün
meye hazınz. 

Burada getirilen yeni işverenin bir hakkı kullan
ma olanağına sahip kılınmasıdır. Elbette kullanaca
ğım. Daha önceki işverenin anlayışına uygun olarak 
oluşturulmuş olan istihdamı aynen sürdürme mecbu-
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riyeti, mesuliyeti niçin yeni işverene yüklensin?.. Es
ki işveren çalıştırdığı işçilerin kıdem tazminatım öde
me durumunda kalabileceğini dikkate alsın, bunu da 
ödemeye gerekirse hazırlansın. 

Devletin devraldığı bir işletmede ortaya çıkacak, 
bu işçi değişiminden dolayı ortaya çıkacak sorunları 
çözmek için başka imkânları vardır, onu kullanabi
lir. Olabilir ki, bir işyerini devraldıktan sonra bir kı
sım işçileri Devlet işinden çıkarır, onların kıdem taz
minatları eski işveren için ödenmesi gerekli hale ge
lir, ondan sonra o işçilerin istihdam sorunu Devletin 
önüne gelir, Devlet elindeki olanaktan kullanarak 
onlara gerekli istihdam olanaklarını da yaratmaya el
bette çalışır. Bu ayn bir konudur; ama işvereni ko
rumakta ısrarlı mı olacağız?.. Daha önceki işverenin 
çalıştırdığı işçilerle ilgili kıdem tazminatı mükellefi
yetini ödenmesi gerekir mükellefiyet haline sokma
mak için burada özel tertipler alacak mıyız, almaya
cak mıyız?.. Sorun budur. Biz almayalım diyoruz, 
Devlete bu esnekliği verelim, Devlet gerekli düzenle
meyi yerine getirebilsin. 

Konunun işçi hakkı ile alakası yoktur. Madenci
nin kıdem tazminatı ödeme sorumluluğundan kurta
rılması konusunun ötesinde bir tarafı da yoktur. 

Teşekkür ederim, saygılar sunanm. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ORHAN ÇALIjŞ (Bolu) — Sayın Başkan, izin ve

rir misiniz?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çalış. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, söyle

diklerimin başka türlü anlaşılması oldu. îzin verirse
niz açıklama yapmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 

Biraz evvel de konuşmam da bu maddedeki işçi 
haklarının iki kısımda mütalaa edilmesi üzerinde 
durdum. 

Birincisi, işçinin devralma zamanına kadar işçi 
haklan; 

Bir de işçinin çalışma hakkı. 
Şimdi, burada 22 nci ve 23 ncü maddelerin espri

sinde bir aykmlık oluyor. Eğer, işçinin aynı işletme
de; Sayın Bakan dediler ki, «istihdam sorunu ve tek
nolojik durumlar itibariyle işçi istihdamında bazı sa
kıncalar olabilir, işçi çıkarma durumuna gelebili
riz»..* 

Siz bir işletmeyi alıyorsunuz, bunun devir ve in
tikal hususunda birtakım kanuni sakıncaları varsa on

ları da teminat altına getirirsiniz. Bu maddede önem
li olan durum; iş hukuku ile ilgili olan kısımlar za
ten tatbik edilecek. Biz niçin bunu getirdiniz mese
lesi üzerinde durmuyoruz, bir kimsenin son anma 
kadar durumunu tş Kanunu ve iş mevzuatı tayin edi
yor; ama işe devandan uygun görülenleri Takdir Ko
misyonu belirtiyor. Dün de bunun üzerinde durma
dınız bugün de bunun üzerinde durmadınız. 

Eğer bu adamlar size geçtikleri zamanda kıdem 
tazminatı ve diğer işçi hakları bakımından, işyeri sa
hibinde bir haklan varsa, nasıl 23 ncü maddede Ka
nunun 83 ncü maddesi hükümlerine tabi olaraktan 
teminat olarak bu parayı tutma hakkım getiriyorsu
nuz?.. Burada 23 ncü maddede getiriyorsunuz. Ken
dinize 82 nci maddenin son kısmındaki yeni işvere
nin müteselsil sorumluluğunu ve bunun alisine hü
küm konmayacağı hususundaki hükme karşı koyu
yorsunuz ve altına diyorsunuz ki, «Sigorta primle
rinden dolayı kendisine ödenecek teminatın karşılığı 
tutulur» diye burada bir hüküm getiriyorsunuz. 

Peki, siz burada bu hükmü getiriyorsunuz, ma
dem ki, aynı espri içerisindesiniz, o zaman 22 nci 
maddede de işçiyi devralırken onun işçi haklannm 
teminat altına alınması bakımından da bir hüküm ge
tirirsiniz, koyarsınız. 

Aslında bu teminata işçi sahip. Önemli olan onun 
çalışma hakkını elinden alıyorsunuz. Sizin Takdir 
Komisyonunuz, «Ben sizin işinize devamınıza lüzum 
görmedim.» diyor. Ne yapıyorsunuz o zaman?.. Bir 
tasfiyeye tabi tutuyorsunuz. Burada «Tasfiyede onun 
kıdem tazminatı ve diğer hakkının vermeye imkân 
veriyoruz» diyorsunuz. Bir işçi beş senelik, on sene
lik ve bu müddetler içindeki bir kıdem tazminatını 
almış; ama onun elinden çahşma imkânım alıyorsu
nuz. Siz Devlet olarak birçok hususlarda kanun çı
karıyorsunuz; sakatlar ve hükümlülerin başka yer
lerde çahşmalan hakkında ve başka hususlarda da 
kanun çıkarıyorsunuz. Bunların istihdam hususlarım 
başka Devlet müesseselerinde yapabilirsiniz. Hatta 
siz kanuna nasıl başka hükümler getirdiniz; «6 ay 
evvelinden veya şu tarihten sonra işe alınanlar hak
kında ayn muamele yapılabilir» diyebilirdiniz. Ayn-
ca bir husus vardır; maden işlerinde işçilik umumi
yetle mevsimliğe dayanır zaman, zaman ve bazı iş
çiler de vardır ki, bunlar devamlıdır. 

Bu bakımdan işe girilip, girilmeme hususunda iş
çileri bir tercih ve bu tercih de bir siyasi tercihe dö
nüşme şeklinde olursa büyük kanşıklıkiar meydana 
gelir. 
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Gene ısrar ediyorum. Burada, '«İşe devamları uy
gun görülenler belirtilir» hükmü bugünkü iş mevzu-
atımıza, çalışma hürriyetine ve işçinin çalışma hak
larına karşı indirilmiş bir darbedir ve Sayın Bakan 
da bunu teminat akına alacak hüküm getirmemişler
dir yüksek huzurunuza. Kendileri, «Bir öneri getir
sinler» dediler. Sayın Komisyon tasarıyı geri alsın, 
biz Komisyonda ona bütün önerilerimizi takdim ede
lim. Öneriyi getirme, bu teminatı getirme hususu 
bir noktada bize mi ait, tasarıda mı bulunması la
zım?.. Yoksa tasan tek taraflı olarak yalnız lehine 
muamele yapılmak istenilen İktisadi Devlet Teşekkü
lü bakımından eîe alınmıştır. İşçi bu arada ihmâl 
edilmiştir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalış. 
Önergenin lehinde, aleyhinde başkaca konuşacak 

sayın üye?.. Yok. 
Önergeye Hükümet yaptığı açıklamaya göre ka

tılmıyor. 
Komisyon?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyonda katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

22 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 22 nci madde 
kabul edilmiştir. 

23 ncü maddeyi okutuyorum : 
4. Prim Borçları : 
Madde 23. — Bu Kanuna göre herhangi bir ma

deni devralan iktisadi devlet teşekkülü hakkında 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 82 nci 
maddesi uygulanmaz. 

Ancak işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi 
sahibine ödenecek tazminatın yeteni miktan ayrıla
rak aynı Kanunun 83 ncü maddesi hükümlerine tabi 
teminat olarak sigorta primi ve gecikme zammı borç-
lanna karşılık tutulur. 

BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Madde ile ilgili bir önerge var okutuyorum : 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tasarının 23 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bolu 
Orhan Çalış 
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Madde 23. — Bu Kanuna göre herhangi bir ma
deni devralan Kama İktisadi Teşebbüsü hakkında da 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
82 nci maddesi uygulanır. 

Gerekçe : 
İpotekli alacakların işçinin hakkından dolayı iş

çiler zarar görebileceği gibi, işyerlerini devralanın 
ödeyeceği ikinci şahıs sigorta şirketlerini de zarara 
sc&abiiecektir. Eifeeiteki bu durumda Sigorta Kuru
munun alacağım tespit edememesi işçi haklan bakı
mından fevkalâde mahzurludur. 

BAŞKAN — Sayın Çahş> önergeniz hakkında 
açıklamada bulunmak üzere buyurun efendim. 

ORHAN ÇALIŞ (Bola) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler; 

Konuya açıklık getirebilmek için, izninizle bu 
23 ncü maddede sözü geçen 82 nci madde metnini 
okumak istiyorum : 

Sosyal Sigortalarla ilgili ba Kanunun 82 nci mad
desinde, «Sigortalıların çalıştırıldığı işyeri devredilir 
veya intikal ederse, eski işverenin Kuruma olan si
gorta primi ile gecikme zammı borçlanndan aynı za
manda yeni işveren de müteselsflen sorumludur.» Bu
rada önemli olan 57eni işverenin müteselsilen sorum
lu olacağı. 

Bu Kanuna bir ikinci fıkra eklenmiş; «Bu hükme 
aykm sözleşmeler muteber değildir.» diyerek. 

Tatbikatta birçok işyerlerinin devrinden dolayı, 
bu sigorta primlerinin alacaklan hususunda davalar 
oldukça boldur; ama «Bu hükme aykm sözleşmeler 
muteber değildir.» diye konulan hüküm amir hüküm
dür. Bunu Devlet kendi yararına kullanamaz. Kamu 
düzeniyle ilgili bir hükümdür. îş hayatında çalışan, 
İster özel kişi, ister tüzelkişi, ister kamu tüzelkişisi 
olsun, kanun nazannda bu amir hükme uymaya 
mecburdur ve uyması gereklidir. 

Bir an için, bunu da taraflardan bir tanesi bu ka
nuna göre, lehine muamele yapılacak olan Kamu İk
tisadi Teşekkülüne 82 nci madde hükümleri uygu
lanmaz, diyoruz. Peki, birçok başka İktisadi Devlet 
Teşekkülleri başka sekide müessese devralırlarsa, ona 
82 nci maddeyi uygulayacağız. Özel kişiler arasında 
veya başka şekiSde bir devir olursa, 82 n d maddeyi 
uygulayacağız. Yalnız bu kanun için özel bir hüküm 
getiriyoruz; bu, genel eşitlik prensiplerine de aykın, 
iş hayatının umumi düzenine de aykın. 

Bumda getirdiğiniz hükümle Devletin müteselsil 
sorumluluğu kabul etmesi; bu İktisadî Devlet Teşek
külünün müteselsil sorumluluğu kabul etmesi gere-
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kir. Vatandaşın veya sigorta idaresinin primini öder 
ve bununla ilgili olarak da rücu hakkım kullanır. 

Aynca, burada bir hüküm de var; «Ancak işlet
me hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibine ödene
cek tazminatın yeterli miktarı aynlarak aym Kanu
nun 83 ncü maddesi hükümlerine tabi teminat ola
rak sigorta primi ve gecikme zammı borçlarına kar
şılık tutulur.» diyor. Burada öyle bir hüküm getiri
yorsunuz ki, yeni devralacağınız işyeri için takdir 
komisyonlarıyla, büyük etkilerle teçhiz edilmiş takdir 
komisyonlarıyla verilmesine lüzum gösterilen paranın 
tümüne dahi sigorta primi ve bundan mütevellit ala
caklar için teminat olarak el koyduk demek inkânma 
dahi mutlak surette sahip olma imkânını getiriyor
sunuz. Bu her bakımdan sakıncalıdır. Ne parayı 
alacak bakımından bir teminat getirir, ne de işçi ba
kımından bir teminat getirir. 

Size bir hadiseyi anlatayım : Bu paranın tutul
ması seneleri alır. Gayet iyi hatırlıyorum, bir iş da
vasında Sosyal Sigortalar Kurumu işçiye rücu eder
ken, tam dokuz sene onbir ay sonra davayı açtı. 
Olay, gayet iyi hatılıyorum, 20 Ekim 1966'da olmuş, 
20 Eylül 1976'da Sosyal Sigortalar Kurumu rücu da
vasını açtı; yüzbinlerin üzerinde. 

Bunun tatbikatta sakıncaları çoktur. Bu paranın 
sigorta idaresindeki kalma mikîan ne kadar olacak
tır, hangi hususları kapsayacaktır?.. Bugün bu işle 
uğraşan veya yakın ilgisi olan arkadaşlarımız gidip 
Sosyal Sigortalar Kurumuna bir müessesenin sigorta 
prim durumunu sordukları zamanda; bir gün gidin 
size başka türlü rakam verirler, ertesi günü gidin size 
başka türlü bir rakam verirler. Hiç bir saman bunun 
birbirleriyle tutarlığını bulamazsınız. Gecikme zam-
mıydı, faiziydi, şu konuda aslını aldık, almadıktı di-
yerekten ihtilâflar uzun zaman alır. Bu kadar ihti
lâfların uzun zaman aldığı bir yöntemde ve bu şe
kilde çalışan bîr işletme de bu teminatın tamamını 
vermeyebilir ve bu da işçi haklarına büyük zarar 
verir ve aynca bu kanunda birtakım İktisadi Devlet 
Teşekkülleri lehine hareket edelim derken, Türkiye 
Kömür İşletmelerinin durumu beili, Etibankın duru
mu belli, onları siz ne kadar bu kanun hükümleri 
içinde iyi hale getirmeye gayret ederseniz edin, bu 
müesseseler kanun hükümleriyle iyi hale gelmezler. 
İşletmecilikle, iyi bir yönetimle, iyi bir idareyle iyi 
hale gelirler. Sizin vermiş olduğunuz bütün bu yet
kilere rağmen onlar eski bildiklerine aynen devam 
edeceklerdir. Burada bu konularla yine çalışma ha
yatında, iş hayatında ve hukuk düzeninde büyük 

yaralar açacak, Devlet bakımından eşitlik prensiple
rini koyacak Anayasanın bu hususla ilgili genel pren
siplerine aykırı bir davranış ve tutum içindesiniz. 

Bu bakımdan, bu sakıncaları biz sadece ifade et
mekle yetineceğiz. Bu hususta lehte, rey veren oy 
sahipleri de bunun vicdan sorumluluğunu bir parça 
taşırlarsa memnun oluruz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalış. 
Sayın Özgüneş, lehinde mi, aleyhinde mi efen

dim?.. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Aleyhin
de efendim. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde buyurun. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; 
Benden evvel konuşan arkadaşımı büyük bir dik

katle dinledim. Ben, çok önemli bir noktaya temas 
ettikleri kanaatindeyim. Ancak, bir noktaya açıklık 
getirilmesinde büyük fayda var. 

506 sayılı Kanunun 82 ncl maddesi, rızaya daya
nan devirler içindir. Benim elimde bir işletme var, 
bir başkası bu işletmeyi almak istiyor, ben ona n-
zaen devretmek istiyorum, o da benden nzaen dev
ralmak istiyor.. O zaman birtakım Sosyal Sigorta
lar borçlan için; prim olsun, ceza olsun müteselsiîen 
kefalet altına girmemiz gayet normal. Çünkü, ben
den devralan kimse buna razı olarak alıyor, ben de 
bunu bilerek kendisine veriyorum. Halbuki burada 
bir zor alım var. Eğer nzaya dayanan bir devir ol
saydı, bu takdirde ister devralan KÎT olsun, isterse 
özel şahıs olsun, kim olursa olsun bu takdirde bir 
müteselsil kefalet normal olabilirdi; ama burada bir 
zor alım var. Devlet zorla alıyor; diyor ki, arkadaş 
kamu yaran var burada, binaenaleyh, ben bu işlet
meyi senin elinden alıyorum diyor. E, Devletin, ka
mu yaran görerek işletmeyi onun elinden aldıktan 
sonra, onun eski borçlanna Devletin kefil olması ve
ya KİT'in kefil olması şahsi kanaatimce doğum de
ğildir ve bunda sureti kaiiyede de eşitsizliğe aykın 
bir tutum yok. 

Tekrar ediyorum; eğer nzaya dayanan bir alma 
olsaydı, o takdirde ister alan KİT olsun, ister özel 
şahıs olsun Sosyal Sigortalar Kanununun hükmü 
normaldi; ama bu bir zor alımdır ve bu zor alımda 
kanaatim odur ki, eski borçlara Devletin kefil olma
sında hiç bir yarar yoktur ve hiç bir zaruret yok-
tm. 

Saygılanmla. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgüneş. 
Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

23 ncü maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

24 ncü maddeyi okutuyorum. 
5. Maden Üzerindeki Kayıtlamalar : 
Madde 24. — Devletçe işletilmek üzere devralı

nan maden üzerinde mevcut ipotek, haciz ve ihtiyati 
tedbir gibi kayıtlamalar devralma tarihinde kalkar. 

Şu kadar ki, bu kayıtlamaların karşılıkları made
ni devralan İktisadi Devlet Teşekkülünce işletme hak
kı sahibine ödenecek tazminattan mahsup edilerek 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı emrine milli 
bankalardan birine, bulunmayan yerlerde mal sandî-
ğma yatırılır ve durum ilgili merci, makam ve kişi
lere bildirilir. Ancak bu karşılıklar, işletme hakkı 
sahibine ödenecek tazminattan 23 ncü madde gere
ğince ayrılacak miktar çıkarıldıktan sonra kalan tu
tarı geçemez. 

Kayıtlamalar kaldırıldığı ölçüde karşılıklar işletme 
hakkı sahibine ödenir veya yetkili mercilerin karar
larına göre işleme tabi tutulur. 

BAŞKAN — 24 ncü madde üzerinde Sayın Meh
met Özgüneş söz istiyorlar. 

Saym Özgüneş, buyurunuz. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; 
Maden Kanununun 64 ncü maddesinin, bu işlet

melerin, KİT'ler dışında ancak limited veya anonim 
şirketler tarafından yapılabileceğini hükme bağlarmş 
olmasını dikkate alan Hükümet haklı olarak burada 
24 ncü maddede bir tahdit getirmiş. Diyor ki; Sos
yal Sigortalar primi, ceza zamım veya ipotek gibi, 
haciz veya ihtiyati tedbirler gibi, banka borçları, 
hülasa bu işletmenin ne kadar üçüncü şahıslara olan 
borçları varsa bunlar ancak kendisine ödenen taz
minatla sınırlıdır. 

Şu halde, gerek banka borçları, gerek haciz dola
yısıyla, gerek başka hususlardan Sosyal Sigortalara 
olan borçlar, bunların hepsi kendisine ayrılacak taz
minatla sınırhdır. Burada açık açık diyor ki; «24 ncü 
madde gereğince ayrılacak miktar çıkarıldıktan son
ra kalan tutan geçemez.» Kanaatimce bu hüküm 
haklıdır. Çünkü, demin de söylediğim gibi, Maden 
Kanununun 64 ncü maddesine göre ancak bu işlet
meler limited şirketler ve anonim şirketler tarafından 
yapılabilir. Bunların parasal sorumlulukları da 
sınırlıdır. 

Şayet bu tazminat bütün bu borçlan karşılamaz 
ise, o takdirde bir öncelik şüphesiz söz konusudur. 
Şimdi gerek haciz için, gerek banka borçlan için, 
gerek primler için sıra elbette hukuk mahkemelerin
ce belirtilecektir veya herkesin alacağı oranında bö-
lüşülecektir. Bu taraf ayn. Ancak işçinin, işe de
vam etmeyecek olan işçilerin de kıdem tazminatı 
bunun içine dahildir. Şu halde tıpkı diğer alacaklar 
gibi işçi kıdem tazminatı da sıraya girecek ve eğer 
bu tazminat bütün bu borçlan toptan karşılayamı-
yorsa, bu borçlar oranında bunlar bölüşülecek de
mektir. 

Şimdi şu anda Sosyal Sigortalar Kanununun bir 
hükmü akla gelebilir. Sosyal Sigortalar Kanununda, 
eğer yanılmıyorsam, diyor ki; «Devlet herhangi bir 
müteahhide istihkakını öderken önce işçi haklan öde
nir, ondan sonra diğerleri ödenir...» 

Şimdi şu anda Sosyal Sigortalar Kanununun bir 
zayıf olam korunması; yani işçi hakkına bir öncelik 
vermesi uygundur. Eğer burada bir maddede şöyle 
bir hüküm gelseydi, her halde işçi haklan öncelik 
alır denilseydi hiç bir şüphe olmayacaktı; fakat 
belki de Hükümet demiştir ki, Sosyal Sigortalar Ka
nununda belli bir hüküm vardır, bu hüküm varken 
ikinci bir hüküm getirmek haşiv olabilir... 

Öbür tarafta benim de, acaba başka türlü olabilir 
mi diye bir kuşkum var? Sayın Bakan lütfeder de, 
eğer benim gibi düşünüyorlarsa, Senatonun Genel 
Kurulunun da bana katıldığını zannettiğim bu du
rumda, beyan ederler, aym şekilde düşündüklerini 
söylerlerse mesele kalmaz sanırım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgüneş. 
Sayın Bakan, yerinizden mikrofonla söyleyebilir

siniz. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Efen
dim, Saym Özgüneş'in gerek 22 nci maddede işçi-
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lerin işyerinden ayrılması konusunda objektif kıs
tasları içeren bir yönetmeliğin hazırlanmasına iliş
kin önerisiyle ilgili olarak, gerekse bu 24 ncü mad
dede işçi alacaklarının diğer alacaklardan öncelikle 
ayrılarak ödenmesi konusunda bir uygulamaya gidil
mesine ilişkin önerisini benimsediğimizi ve bu yönde 
Bakanlık uygulaması yapacağımızı sevinçle soluyo
rum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
24 ncü madde üzerinde söz isteyen başka sayın 

üye?.. Yok. 
24 ncü madde ile ilgili olarak verilmiş önerge de 

yok. 
24 ncü maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

25 nci maddeyi okutuyorum. 
6. Teminatların ladesi : 
Madde 25. — işletme hakkı veya arama ruhsat

namesi sahiplerinden Maden Kanununa göre alınmış 
teminatların madenin devralınma tarihinde Hazineye 
irat kaydolunmamış kısmı kendilerine iade olunur. 

BAŞKAN — 25 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

25 nci madde ile ilgili verilmiş önerge de yok. 
25 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 

Çeşitli Hükümler - Yürürlük Hükümleri 

I. Çeşitli Hükümler : 
1. Maden Fonu : 
Madde 26. — Devletçe işletilmesine karar verilen 

madenlerle ilgili gözetim, tespit ve takdir işlerinin 
yürütülmesi için yapılacak her türlü harcamaları kar-

, şılamak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
hezdinde «maden fonu» adıyla bir fon kurulur. 

Maden fonu, madeni devralması öngörülen İkti
sadi Devlet Teşekkülünce yapılacak ödemelerle Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine bu amaçla 
konulacak ödenekten oluşur. 

Maden fonundan yapılacak harcamalar, 1050 sa
ydı Muhasebei Umumiye, 2490 sayılı Artırma, Ek
siltme ve İhale, 6245 sayılı Harcırah kanunları ile 
Sayıştayın vizesine tabi değildir. 

Maden fonunun kuruluşu, işleyişi ve tasfiyesi, bu 
fondan yapılacak harcamaların bağlı okluğu koşul
lar, özellikle gözetici mühendislere, takdir komisyonu 
başkan ve üyeleri ile komisyonun yararlanacağı uz
manlara verilecek ücret ve yollukların miktarları, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca çıkarılacak 

. bir yönetmelikle düzenlenir. 
BAŞKAN — 26 nci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye var mı?.. Yok. 
Bu madde ile ilgili olarak verilmiş önerge de 

I y°k« 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 26 nci 
madde kabul edilmiştir. 

2. Resim ve Harçlardan Muafiyet : 
Madde 27. — Bu Kanunun uygulanması dolayı

sıyla yapılacak intikal işlemleri, her türlü resim ve 
harçtan muaftır. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

Bu madde ile ilgili verilmiş önerge de yok. 
I 27 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmişin'. 

28 nci maddeyi okutuyorum. 
I 3. Görevli Kişilerin Niteliği ve Suçları : 

Madde 28. — Bu Kanun gereğince görevlendiri
len kişiler Devlet memuru sayılırlar. 

Ancak suç teşkil eden eylemlerinden dolayı aynı 
suçu işleyen memurlara verilecek cezalanıl iki katı 
ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — 28 nci madde üzerinde Sayın Çalış 
I buyurunuz. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, muh
terem senatörler; 

Bir komisyon kuruyorsunuz; takdir komisyonu, 
ona Kanunun 4 ncü maddesinden son maddelerine 
kadar ağır görevleri veriyorsunuz ve en sonra da 
Demokles'in kılıcı gibi bir 28 nci madde getiriyor
sunuz. Diyorsunuz ki, «Ancak suç teşkil eden ey-

j temlerinden dolayı aynı suçu işleyen memurlara veri
lecek cezaların M katı ile cezalandırılırlar.» ve «Bu 
kanun gereğince görevlendirilen kişler Devlet memu
ru sayılırlar.» 

I Bu, sizin takdir komisyonundaki görev yapan ki-
işileri tek taraflı, hak ve nasafet kaidelerini uygula
yıcı, kendi vicdanlanna göre hareket edici, hareket 
tarzlannı tatmin edici değil, bilâkis frenleyici bir 

| yöndür. 
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Bunu şuna getiriyoruz: iliç bir zaman ceza huku
kunda cezanın şiddeti suçu kaldırmaz. Suçlu hiç bir 
zaman yakalanacağım diyerek de suç işlemez. 

Burada, zaten bulmakta büyük müşkülâta maruz 
kalacağınız takdir komisyonu üyeleri yetenek bakı
mından, adet bakımından bulabilirsiniz de keyfiyet 
bakımından bulamazsınız, kemiyette buluksunuz. 

Bu bakımdan, bunların memur sayılması ve ceza
larının iki misli konulması meselede onlar bakı
mından da büyük zarar olur. Keza, bu şeklîdeki 
durum da eşitlik ilkelerine aykırıdır. 

Maruzatım bu kadardır. Saygılar sunanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalış. 
28 nei maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu

yorum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 28 nci madde kabul edilmiştir. 

29 ncu maddeyi okutuyorum. 

11. Yürürlük Hükümleri : 
1. Kanunun Yürürlüğe Girişi : 

Madde 29. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 29 ncu madde kabul edilmiştir. 

30 ncu maddeyi okutuyorum. 
2, Kanunu Yürüten Makam : 

Madde 30. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-
rütük\ 

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

Efendim, maddelerin görüşülmesi bitmiştir. 
Sayın Bakan, söz istiyor musunuz? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Teşek
kür etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sizden sonra bir lehte, bir aleyhte 
iki üyeye söz vereceğim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, önce 
oylansın da ondan sonra teşekkür etsin. Oylandık
tan sonra teşekkür eder. 

BAŞKAN — Hayır, Bakanın eğer söyleyecek bu
seyi varsa o başka efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Teşekkür etmek için 
söz istiyor. 

BAŞKAN — Onu demiyoruz. Oylamadan sonra 
ayn. Oylama açık oylama isteniyor. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Peki, 
oylamadan sonra. 

BAŞKAN — Oylamadan sonra, olabilir efen
dim. 

Şimdi, Kanunun tümü üzerinde lehte ve aleyhte 
bk üyeye söz vereceğim. 

Sayın Kemâl Sanibrahimoğîu?.. Lehte misi
niz?.. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiler. Başka söz isteyen?.. 
Yok, 

Kanunun oylamasıyla ilgili olarak verilmiş bir 
önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Devletçe İşletilecek Madenler hakkında kanun 

tasarısının tümünün ad okunmak suretiyle açık oy
lamaya sunulmasını arz ederiz. 

(Kabul, ret, çekinser kelimelerinden birinin ifa
desiyle..) 

Elazığ Bolu 
Cahit Dalokay Orhan Çalış 

Zonguldak Kayseri 
Ahmet Demir Yüce İbrahim Kirazoğîu 

Balıkesir İstanbul 
İ. Sstkı Yırcalı Tekin Anbunm 

Ankara Samsun 
M. Atıf BenderMoğlu Şaban Demirdağ 

Ankara Mardin 
Turhan Kapanlı Sait Mehmetoğlu 

Balıkesir Gümüşhane 
Raif Eriş Ömer Naci Bozkurt 

BAŞKAN — Sayın Cahit Dalokay?.. Burada. 
Sayın Orhan Çahş?.. Burada. 
Sayın Ahmet Demir Yüce?.. Burada. 
Sayın İbrahim Kirazoğîu?.. Burada. 
Sayın Sıtkı Yırcalı?.. Burada. 
Sayın Tekin Anburun?.. Burada. 
Sayın Atıf Benderlioğlu?.. Burada. 
Sayın Şaban Demirdağ?.. Burada. 
Sayın Turhan Kapanlı?.. Yok. 
Sayın Sait Mehmetoğlu?.. Burada. 
Sayın Raif Eriş?.. Burada. 
Sayın Ömer Naci Bozkurt?.. Burada. 
Açık oylama için önergede yeterli üye var; tasa

rının tümü açık oylamaya sunulacak. 
Tasarının açık oylamasında Tasarıyı kabul, ret 

ya da çekimser olarak kabul edenler, kabul diyecek-

— 564 — 



C. Senatosu B : 77 

ler; kabul etmeyenler, ret diyecekler; çekimser ka
lanlar da çekimser olduklarım bildirecekler. 

(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayırımı yapıldı.) 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 

Başkanım, bir önerge var, okutur musunuz? 

BAŞKAN — Belki çoğunluğumuz yoktur, onun 
için oylama işleminin sonucunu beklemek zorunda
yız. 

Devletçe İşletilecek Madenler Hakkındaki Kanun 
Tasarısının tümünün ad okunmak suretiyle yapılan 
açık oylamasına; Başkanlığa verilen tutanağa göre 105 
sayın üye katılmış; 93 kabul ve 12 ret oyu verilmiş
tir. Bu suretle Kanun Tasarısı kanunlaşmıştır. 

Memleket için hayırlı uğurlu olmasını dilerim. 
Sayın Bakan teşekkür için söz istemiştiniz. Bu

yurunuz efendim. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Çok önemli bir Yasayı sonuçlandırmış bulunuyo
ruz. Bu amaca ulaşabilmemiz için çok yoğun bir 
çalışmayı dirençle sürdüren değerli senatörlere şük
ran duygulanım sunmak istiyorum. 

İnancım odur ki: 

Demokratik siyasal hayatımızın ekonomik içe
rikli, önemli yasalarından birini çıkarmış bulunu
yoruz. 

Anayasamız doğrultusunda bir yasayı çıkarmış 
bulunuyoruz. 

Hükümetimizin programı doğrultusunda bir yasa
yı çıkarmış bulunuyoruz. 

Yıllardan beri ülkemizde büyük siyasal tartışma
lara yol açan bir sorunu üike yararına çözümleme 
olanağını bize bağışlayan bir yasayı çıkarmış bulunu
yoruz. 
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i Yürütme organını bu yasa ile önemli yetkilerle 
donatmış bulunuyorsunuz. Bu Yasanın çıkmasıyla 

I hiç kuşkusuz her şey bitmiş değildir, tam tersine 
\ her şey şimdi başlamaktadır. Yasaya hayat verile

bilmesi, uygulamaya aktarılabilmesi bu Yasamn çı
karılması için gereken mücadeleden çok daha yoğun 

I bir çalışmayı, mücadeleyi gerektirmektedir. Bu ko-
j nuda elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Uy-
I gulama konusunda atacağımız adımlara Senatomuz-
! da ve Millet Meclisinde yer alan tartışmalardan esin-
î İlenerek o tartışmaların ortaya koyduğu doğrulan 
\ gerçekleştirmeye dönük bir anlayışı uygulamaya gay

ret edeceğiz, 

| Bu Yasanın çıkması siyasal hayatımızın bir buna-
| hîiiîı döneminde ve Parlamentomuzun tatilde bulun-
! duğu bir dönemde olağanüstü toplantı girişimleriyle 

gerçekleşmiştir. 

Çok sert bir çıkış noktasından başlayan müzake
reler, sevinçle, mutlulukla gördük ki, ileri bir 
noktaya geldikçe gruplar arasında, çeşitli siyasal gö-

j rüşîer arasında karşılıklı bir hoşgörü ortamının doğ
masına yol açan bir gelişme ile birlikte sürmüştür. 
Böyle bir ortamın doğabilmiş olmasını, bu Yasanın 

j çıkması kadar önemli bir başka nokta olarak da gör
düğümü belirtmek istiyorum. 

| Yasanın çıkmasına eleştirileriyle, uyarılarıyla kat-
j kula bulunmuş olan, Yasamn çıkması olanağını bi-
j ze bağışlamış bulunan Anamuhalefet Partisi üyesi 
I değerli senatörlere de şükran duygularımı özellikle 
i belirtmek istiyorum. Aynı şekilde, diğer grup üye-
] si değerli arkadaşlarımız, Kontenjan Grupu üyesi 
I değerli arkadaşlarımız ve aynı şekilde Milli Birlik 
j Grupu üyesi değerli arkadaşlarımız, sorunun kamu-
| oyunda çok daha geçerli bir biçimde anlaşılmasına, 
j kavranmasına değerli katkılar yapmışlardır. Bu kat-
| kıları da şükranla ifade etmek istiyorum. 

! Çok teşekkür ederim Sayın Başkan, saygılar su-
i narım. (Alkışlar) 
1 BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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V. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — AP ve CHP Grup Başkanvekillerinin 820, \ 
821, 822 S. Sayılı kanun teklif ve tasarılarının gö- î 
rüsülmesine dair önergesi. S 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bir önerge var, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Genel Kurulumuzun çalışmalarına devam kararı 

alarak, gündeminde bulunan 822, 820, 821 ve 823 
S. Sayılı tasarı ve tekliflerin de görüşülmesini saygıyla 
öneririz. 

CHP Grup BaşkanveMHeri 
Konya Sakarya 

Erdoğan Bakkalbaşı Hasan Fehmi Güneş 
AP Grup Başkanvekili 

Elazığ 
Cahit Daîokay 

BAŞKAN — Efendim, önergedeki istem Ana
yasamıza uygundur. «Ara verme ve tatil sırasında 
toplantıya çağırılan Meclisler, önce bu toplantıyı 

gerektiren konu üzerinde görüşme yapar.» hükmüne 
göre, önce toplantıyı gerektiren konu üzerinde gö
rüşme yapmıştır. Bundan sonraki konu üzerinde de 
görüşme yapabilir. 

Önergenin leh ve aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlar; 
Şu hususu belirtmek istiyorum: Müzakeresi yapı

lacak olan tasarılarda vergi ile ilgili hükümler vardır. 
Açık oylama yapılması zorunludur. Bunu da bilgi
lerinize sunarım. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, Tasan 
ve tekliflerin önergemizdeki sıraya göre müzakere 
yapılmasını istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

2. — 7997 Sayılı Hacettepe Üniversitesi Öğre
tim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanu
nuna Ek Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim -
Gençlik ve Spor ve Kültür ve Bütçe ve Plan Komis
yonları raporları (M. Meclisi : 1/136; C. Senatosu 
11580) (S. Sayısı: 822) (1) 

BAŞKAN — 822 S. Sayılı Kanun tasarısının gün
demdeki bütün işlere takdimen ve öncelikle ve ive
dilikle görüşülmesi hakkındaki Bütçe ve Plan Ko
misyonunun yazısını okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1997 Sayılı Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üye

leri ve öğretim Yardımcdarı Kadro Kanununa Ek 
Kanun tasarısıyla Komisyonumuz Raporu basılmış 
ve sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Kayseri İşletme Fakültesinin eğitim ve öğretim 
alanında çalışmalarına başlayabilmesi için öğretim 
üyesi, öğretim yardımcısı, uzman ve okutman Kad
rolarının verilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle, tasarının bir an önce yasalaşmasında 
yarar vardır. Bu nedenle, andan tasarının gündeme 

(1) 822 S. Sayılı basmayan tutanağın sonuna ek
lidir. 

alınarak gündemdeki bütün işlere takdimen gö
rüşmeleri bitinceye kadar öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
Hasan Güven 

BAŞKAN — Maliye Bakam Sayın Ziya Müez-
zinoğhı ve Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı Sayın 
Hasan Güven yerlerini almışlardır. 

1997 Sayılı Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üye
leri ve Eğitim Yardımcıları Kadro Kanununa Ek 
Kanun tasarısı esasen gündemde bulunduğundan, ön
celikle müzakeresini oyîarmıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Öncelikle müzakeresi 
kabul edilmiştir. 

İvedilikle müzakeresini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Rapor gerekçesinin okunup okunmamasını oyla
rınıza sunuyorum. Okunmamasını kabul edenler... 
Okunmasını kabul edenler... Okunmaması kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 
Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var mı efen

dim?.. Yok. 
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Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
1997 sayılı Hacettepe Üniversitesi öğretim Üyeleri 
ve öğretim Yardımcıları Kadro Kanununa ek kanun 

tasarısı 
Madde 1. — 1997 sayılı Hacettepe Üniversitesi 

Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Ka
nununa bağh (1) ve (2) sayılı cetvele ilişik (1) ve (2) 
sayılı cetveller «Hacettepe Üniversitesi Kayseri İşlet
me Fakültesi» bölümü olarak eklenmiştir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Birinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu Kanuna bağlı (2) sayılı cetvel

de gösterilen kadrolar, Senato kararına dayanılarak 
Üniversite Rektörlüğünün teklifi üzerine Maliye Ba
kanlığınca serbest bırakılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. 

•» 

V. — BAŞKANLIK DİVANININ G E 

2. — CHP Grup Başkanvekülerinin 5 . 10 . 1978 
tarihinden itibaren 1.11.1978 tarihine kadar tatil ka
rarı alınmasına dair önergesi. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum efen
dim* 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
5 . 10 . 1978 tarihinden itibaren 1 . 11 . 1978 

tarihine kadar tatil kararı alınmasını saygı ile dileriz. 

3. — Kayseri Üniversitesi kurulması hakkında ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim, Gençlik ve 
Spor ve Kültür ve Bütçe ve Plan komisyonları ra
porları. (M. Meclisi : 2/143; C. Senatosu : 2/141) (S. 
Sayısı : 820) (1) 

BAŞKAN — Kayseri Üniversitesi kurulması hak
kındaki kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi hakkında Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanlığı
nın bur yazısı var, Okutuyorum: 

(1) 820 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyen... Madde kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz isteyen 

saym üye var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

edenler...Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Dördüncü madde üzerinde söz is

teyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Dördüncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Tümü kabul edilmiştir. 

Tasarı kanunlaşmıştır, hayırh ve uğurlu olmasını 
dilerim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

Hasan Fehmi Güneş Erdoğan Bakkalbaşı 

BAŞKAN — Önce bu kanun tasarılarının müza
keresi bittikten sonra olmak kaydıyla, önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Kayseri Üniversitesi kurulması hakkında kanun 

teklifi ite komisyonumuz raporu basılmış ve saym 
üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Üniversitelerin, yalnız öğrenci yetiştirmekle kal
mayıp, bulundukları bölgenin sorunlarına eğilen, kal
kınmasına katkıda bulunan, müfi bütünleşmeyi sağ
layan kuruluşlar olduğu gözönüne alınırsa, Kayseri'de 
üniversite kurulmasını öngören bu teklifin bir an 
önce yasalaşmasında yarar vardır. 

Bu nedenle, anılan teklifin, gündeme alınarak, gün

demdeki bütün işlere takdimen görüşülmesi bitinceye 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

EL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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kadar öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
Trabzon 

Hasan Güven 

BAŞKAN — Bu kanun teklifi de esasen gündem
dedir. Onunn için, bütün işlere takdimen ve öncelikle 
müzakeresini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oylarını
za sunacağım: Okunmamasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Okunmaması kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

İnci maddeyi okutuyorum: 
Kayseri Üniversitesi Kurulması Hakkında 

Kanun Teklifi 
Madde 1. — Kayseri'de «Kayseri Üniversitesi» 

adı ile 1750 sayılı Üniversiteler Kanununa tabi bir 
üniversite kurulmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 1 nci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
1 nci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Kayseri'de Hacettepe Üniversitesine 

bağlı olarak kurulmuş bulunan Gevher Nesibe Tıp 
Fakültesi ile İşletmecilik Fakültesi kadrolarıyla bir
likte Kayseri Üniversitesine bağlanmıştır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edil
miştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Kayseri Üniversitesine bağlı olarak 

kurulacak başka fakülteler konusunda genel hüküm
ler uygulanacaktır. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 3 ncü maddeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
3 ncü madde kabul edilmiştir. 
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4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Bu Kanunla kurulan Kayseri Üni

versitesine, 2 nci madde gereğince bağlanmış bulunan 
fakültelerce (ve bu kanun çıkmadan önce sözü geçen 
fakültelerin bağlı bulunduğu Hacettepe Üniversite
since) Kayseri'de açılmış bulunan fakülteler için ya
pılan sözleşmelerden doğan haklar ve borçlar, bü
tün taşınır ve taşınmaz mallar, alacaklar ve döner 
sermayeler yeni Üniversiteye ve fakültelere aynen 
geçer. 

Kayseri Üniversitesi için gerekli görülecek Dev
lete ait taşınmaz malların tahsisine Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

İl özel idaresi ve belediyelere ait taşınmaz mal
lardan Kayseri Üniversitesine tahsis edilecek olan
lar hakkında karar vermeye İl Genel Meclisi veya 
ilgili Belediye Meclisi yetkilidir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isteyen 
saym üye var mı?.. Yok. 4 ncü maddeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 4 
ncü madde kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. —* Bu Kanunla kurulan Üniversiteye 

ve bağlı kurumlara yapılacak her türlü bağış ve va
siyetler vergi, resim ve harçlardan muaftır. Bağış ve 
vasiyetlerin kullanılmasında bağış ve vasiyeti yapan
ların koydukları ve kanuna göre muteber olan kayıt 
ve şartlara uyulur. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isteyen 
saym üye var mı?.. Yok. 5 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul ermeyenler... 5 nci 
madde kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — Bu Üniversite tarafından öğretim, 

eğitim ve araştırma maksadı ile ithal edilen veya ba
ğış yoluyla hariçten gelen makine, alet ve cihazlarla 
ecza ve malzeme, her türlü vergi, resim ve harçlar
dan muaftır. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz isteyen 
saym üye var mı?.. Yok. 6 nci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
6 nci madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — Bu Üniversitenin inşaat işleri ile 

makine ve teçhizat alımları hususunda 1050 sayılı 
Muhasebe4 Umumîye Kanununun 135 nci maddesi 
ile 2490 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Bu Üniversitede, Üniversite ve fakültelerine iliş
kin hizmetlerin süratle ve yeterli seviyede yürütüle-
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bitmesi için İnşaat İşleri ve Hesap - Muhasebe İşleri 
müdürlükleri öncelikle kurulur. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum: 
Geçici madde 1. — Üniversite ve fakülte organ

ları, bu Kanunun yayımından sonra en geç 6 ay için
de kurulur. Bu süre içinde ve gerektiği takdirde, ku
rucu yöneticilerin ve öğretim üyeleri ile yardımcıla
rının seçim ve atanma işleri, Üniversitelerarası Ku
rulca tespit edilen benzer fakülte ve bu fakültelerin 
bağlı bulunduğu üniversite organları tarafından da, 
Üniversiteler Kanunundaki usule göre yapılabilir. 

BAŞKAN — Geçici birinci madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan.. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz efendim? 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Hükü

mete soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Soru sormak başka, söz istemek 
başka efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Geçici birinci madde üzerinde bu
yurun Sayın Tahtakılıç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar; 

Memleketin bilimsel ve araştırma alanında her 
köşesinde, bütün gerekleri yerine getirmek, yaşama 
koşulları hazırlamak ve gerekK bütün hazırlıklar ya
pılmak suretiyle üniversiteler kurulması; hele bunlar
dan bir tanesinin Türkiye'de girişimcilik bakunındaın 
örnekler vermiş, taa ilk zamanlardan beri büyük bir 
ticaret yolunun üzerinde bulunmuş, büyük iş adam
ları yetiştirmiş bir memlekette olması elbette hepi
mizin istediği bir şeydir. Yalnız şu kadarını söyleye
yim ki, bir üniversitenin akademik kariyer kazanma
sı, araştırma laboratuvarlaırıyla diğer teknik araçla
rıyla meydana getirilmesi, kadrolarım oluşturulması, 
böyle bir acele kanunla gerçekleşmez. 

Örnek vereceğim size; Trabzon Teknik Üniver
sitesi hakkında çıkarılan kanunların sayışma bakınız, 
her sene bir kanun ilave etmek suretiyle akademik 
içerlilîk kazandırmak için çeşitli girişimler yapılmış
tır, hâlâ tamamlanamamıştır. 
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Onun için benim istirhamım var. Bu altı aylık sü
re içerisinde akademik vaziyet kazanıyor. Halbuki, 
üniversitelerin beli prensipleri var. Kendileri akade
misyen olan profesörlerin sağlanması, diğer birtakım 
koşulların yerine getirilmesi sayesinde ancak bu ola
bilir. Onun için gelin şu güzel Kayseri'mizde kurula
cak üniversiteyi böyle tezden bir müzakere ile, mü
nakaşa edilmeden meydana getireceğimize; bütün ko
şullarını hazırlayarak zamanlamayı gözden geçirerek, 
altı ay içerisinde bu iş olmayacaksa, diğer altı ay 
içerisinde bu işin olup olmayacağım inceleyerek bir 
tam iş haline getirelim. Onun için arkadaşlarım; ka
nunun komisyon tarafından geri alınarak, önümüz
deki Kasım ayı görüşmelerinde her yanını münakaşa 
ederek bu kanunun çdcarılmasında büyük yarar gö
rüyorum. 

Biz yaptdi oldu zihniyetiyle üniversite kurulmaz. 
Ben açdcça söylüyorum. Kayseri'de bir üniversitenin 
insan çevresi, aydın çevresi, girişim çevresi vardır. 
Diğer üniversitelerin ortasında olması bakımından, 
kadro bakımından tamamlanması kolaydır, ama şim
di altı ay zarfında şu şartlar içerisinde hatta çok 
toleranslı birtakım üniversel eğitimle bağdaşmaya
cak birtakım kurallar getirerek üniversite kurarsanız, 
bu üniversite birçok yerlerde olduğu gibi, önümüz
deki 10 yıllar deneme müessesesi haline gelir. Hal
buki, Türkiye'deki üniversitelerin kurulduğu andan 
itibaren enstitü olarak çalışabilecek, araştırma ya
pabilecek, araştırmacı yetiştirebilecek tarzda kurul
ması lâzımdır. 

Takdir elbette Yüksek Heyetinizindir. Hepinizi 
saygıyla selamlarım. ((Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tahtakdıç. 
Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efen
dim, ben bu Kanuna menfi oy vereceğim. Kayseri'de 
üniversiteye lüzum yok. Sormuşlar, «Okuma yazma 
bilir misin?.. Hayır demiş Kayseri'liyim.» şimdi, Kay-
seri'Ii okuma yazma bilmediğine göre bu kadar terak
ki etmiş kişileri var, bir de bu üniversiteyi açtığımız 
takdirde artık siz tasavvur buyurun. (Gülüşmeler) 

Ayrıca, benim bu menfi oyuma rağmen üniver
site açılması kabul edilecektir. Ben temenni ediyo
rum ki, Kayseri'de mülkiye mektebi kurulmasın. Zi
ra, bir Feyzioğlu'muz var Siyasal Bilgiler Fakültesi 
mezunu.. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, burada bulunma
yan kişiler hakkında konuşmayın lütfen. 
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HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Peki. 
Kayseri'de açılacak üniversitenin fakülteleri arasında 
Siyasal Bilgiler Fakültesinin açılmasını ben temenni 
etmekteyim. 

Sağohın. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Naîbantoğlu. 
REŞAT OĞUZ (Antalya) — Sayın Başkan, kısa

ca bir söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Reşat Oğuz, buyurun efen

dim. 
REŞAT OĞUZ (Antalya) — Sayın Başkan, değer

li senatör arkadaşlarım; 

Kayseri'ye üniversite açılması konusu benü gönül
den gelen bir duygunun heyecanı içinde ancak coş
turur ve «Çok uygun» demenin lüzumlu mantığına 
oturtur. Kayseri'ye üç yılımı verdim, lise müdürlüğü 
yaptım, Kayseri'den yetiştirdiğim gençler bugün si
yaset sahasının içinde olduğu kadar, ilim sahasında, 
memleketin büyük meselelerine kendilerini bağlayan 
değerli gençler yetiştirmiş olmakla iftihar ediyorum. 
Layıktır, uğurlu olsun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Efendim, başka söz isteyen var mı?.. Buyurun Sa

yın Abadan - Unat. 
NERMİN ABADAN - UNAT (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Çok özür dilerim, bir latife şeklinde de olsa men
subu olmakla daima kıvanç duyduğum, bana en bü
yük onur sağlamış olan ve bu memleketin 118 sene
den beri idaresini, hükümetlerini, anayasal ruhunu ve 
bütün devlet yönetiminde yön vermiş olan bir Fakül
tenin adının şaka konusu dahi olsa zikredilmemesi 
lâzım. 

Kayseri Üniversitesi kurulması hayırla olsun, gö
nül isterdi ki, tasarısını görmüş olayım. Çünkü, hm 
tasarısını görmeden ve burada Bakanı da bulunduğu 
için güvenimden dolayı oy veriyorum, Çok yeniyim, 
fırsat olsa idi oy vermeden evvel tasarının tamamını 
tetkik etmek isterdim. Buna rağmen çok istirham ede
rim Türkiye'nin üniversite hayatında mümtaz bir yeri 
olan Fakültenizin eski mensuplarını rencide edecek 
olan latifelerle kınanmamasını arzu etmekteyim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nermin Aba
dan - Unat. 

Sayın Feyyat, buyurun efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 

Bu kanun tasarısını gönülden destekliyorum. De
ğerli Maliye Bakanımın Kayseri'li olması bunu daha 
da pekiştiriyor. (Alkışlar.) 

Ancak, kıvrak zekâlı bir Karadenizli arkadaşı
mın dediği gibi Kayseri bizatihi üniversitedir, yani za
ten toplum kendiliğinden kalkınmıştır. Ancak, nabza 
göre şerbet verenlerin bir daha bu üniversiteden çık
maması temennisi ile rey verelim. 

İkincisi, değerli senatörler; Atatürk'ün 1937 sene
sinde Van'da bir üniversitenin kurulmasını dilediğini 
biliyoruz. Israrlı olarak söylemişti. Bugüne dek Van' 
da bir üniversite açılması, bir fakülte kurulması hu
susunda bu teklifi yapanların arkadaşları tarafından 
hiç bir ağırlık gösterilmemiştir. Bu Kayseri üniver
sitesi müstakbel Van üniversitesi için bir ilham kay
nağı olmak kaydı ile hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 
saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyyat. 
Söz isteyen Başka üye?.. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Kayseri) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Kayseri) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Her şeyden önce müzakere konusu olan Kayseri' 
de bir üniversite kurulması hakkındaki kanun teklifi 
üzerinde görüşlerini açıklarken, Kayseri ve Kayser'i'li-
ler hakkında övücü sözler söyleyen tüm arkadaşları
ma teşekkürlerimi sunarım. 

Bu münasebetle özellikle Sayın Tahtakıhç'ın Üze
rinde durduğu konuda da kısa bir açıklamada bulun
mak istiyorum. 

Sayın Tahtakılıç, üniversite kurmanın güç bir ko
nu olduğunu vurgulayarak, Kayseri'de bir üniversite 
kurulmasından yana olmakla birlikte, bu işin aceleye 
getirilmesi halinde öteki üniversitelerde ortaya çı
kan sorunların burada da çıkabileceğine dikkatimizi 
çekti. 

Kuşkusuz Sayın Tahtakıhç'ın bu konudaki gözle
mi tümü ile geçerlidir ve bazı örnekler bunu teyit 
edecek niteliktedir. Ancak, şunu arz etmek isterim ki, 
Kayseri'de durum bu bakımdan hayli farklıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Çünkü, Kayseri'de halen iki fakülte mevcut bulun

maktadır. Binaları hazırlanmıştır, gerekli kamulaştır
malar yapılmıştır, öğrenci ve öğretim üyeleri ve yar
dımcıları kadroları hazırdır. Başka bir deyişle, Kay
seri'de halen fiilen bir üniversitenin mevcut olduğu 
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söylenebilir. Bu tasarı, bu duruma bir hukukilik getir
mek amacını taşımaktadır. 

Bu nedenle, bu üniversitenin kurulması hakkında 
vereceğiniz olumlu oyların yerinde bir kararı yansı
tacağını teşekkürlerimle tekrar bilgilerinize sunarım. 
(CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Geçici birinci madde üzerinde söz isteyen başka 

sayın üye?. Yok. 
Geçici birinci madde üzerindeki müzakereler bit

miştir. Maddeyi okunduğu şekli ile oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Geçici ikinci maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 2. — Kayseri Üniversitesince bilgi, 

görgü ve ihtisaslarını artırmak maksadıyla yurt dışsna 
gönderilmesine iüzum görülecek Üniversite öğretim 
yardımcıları için, en az iki yıl çalışmış olmak kaydı, 
bu Kanunun yayımım takip eden iük beş yıl zarfında, 
aranmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Geçici İkinci madde kabul edilmiş
tir. 

8 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü

ğe girer. 
BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
9 ncu maddeyi okutuyorum: 
Madde 9. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler.,. 9 ncu madde kabul edilmiştir. 

Bu tasarıda vergi, resim, harçlarla ilgili hükümler 
bulunduğundan açık oya sunulması zorunludur. Açık 
oylamamın, kürelerin görevliler tarafından sıralar 
arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasına itiraz 
eden var mı?.. 

CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Ad okunmak su
retiyle yapılsın Sayın Başkan. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Bir dakika efendim, 
bu kanunda vergi, harç yok efendim. 

BAŞKAN — Var efendim; «Bağış, vasiyetler, ver
gi resim ve harçlardan muaftır» deniyor. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
Başkan, usul hakkında söz istiyorum. Açık oylamanın 
yapılıp, yapılamayacağı konusunda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu açık oy konusunda Senatomuz yakın bir ta

rihten beri bazı tereddütlere düşmektedir. Şahsi ka
nımca Milfct Meclisinde açık oylama yapıldı diye 
Senatoda da açık oylama zorunludur şeklinde bir 
kural yoktur. Biz kendi İçtüzüğümüze tabiyiz. Kendi 
İçtüzüğümüzün 107 nci maddesi açık olarak, açık 
oya başvurma zorunhığu olanları belirtmiştir ve bun
lar üç tanedir; birincisi Bütçe kanun tasarısı, ikincisi 
vergi kaîdîran vergi koyan, azaltan veya çoğaltan, 
üçüncüsü de antlaşmalar ve sözleşmelerin uygun ol
duğuna dair kanun tasarıları. 

Şimdi Sayın Başkan burada resimler ve harçlarla 
ilgili bazı hükümler var diyor. Buradaki hüküm, ver
gi kaldırma veya vergi koyma değifidir. Bu muafiyet
tir. Böyle olunca verginin genelliği prensibi vardır. 
Eğer bu yasa bütün üniversitelerde filan vergiyi kal
dırıyorum deseydi o zaman açık oya tabi idi; ama 
yalnız Kayseri Üniversitesi için belli, tahdit edilmiş 
ve verginin genelliği esasına, özüne halel getirmeye
cek bir muafiyettir. Yanlış tatbikat yapıyoruz o ne
denle açık oya tabi olmayan bir yasadır. Bunu anlat
mak istedim. 

Saygılar sunarım, efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakkalbaşı. 
Buyurun Sayın Alacakaptan. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlar. 

Elimizdeki rapor metninin üçüncü sayfasındaki 
kayıt yanlış değilse, bu tasarı kanunlaşmıştır. Çün
kü, Millst Meclisinde üç aydan fazla kalmış, burada 
üç ay kalacak, sürenin bitiş tarihi eğer şu raporda 
yanlış değilse 28 Eylül 1978. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Tatile girdiği için 
süre dolmuyor. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Tamam 
efendim, peki... 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Alacakaptan. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Kayseri) — Müsaade eder misiniz Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
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MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakkalbaşı'mn görüşü bir doğrultuyu bura
da dile getirmekle birlikte sanıyorum ki, vergi ka
nunları uygulaması açısından bir değerlendirme yap
mamız gerekirse, açık oylamaya gitmek doğru olacak
tın Bunu arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Ad okunmak su

retiyle yapılsın Saj'in Başkan. 

BAŞKAN — İtiraz var, kupayı Başkanlık... («Ad 
okunmak suretiyle yapılsın» sesleri) 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Oylamadan ev
vel usul hakkında söz istemiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayım Kocaman, usul hak
kında. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım. 

Bu kanun uyarınca «...Üniversiteye yapılacak ba
ğışlar vergi harç ve resimden muaftır» biçimindeki 
hükmün, İçtüzüğümüzün 107 nci maddesinde öngörü
len, vergi koyan, vergi kaldıran, vergi eksilten, vergi 
artıran hüküm niteliğinde olup olmadığı tartışma ko
nusunda ve İçtüzüğün 58 nci maddesine göre bir 
usu! tartışması yapılmaktadır, şu anda usul tartışma
sının içine girmiş bulunmaktayız. 

Bu konunun bir Genel Kuru! kararma bağlan-
maksızın askıda kalmasını önümüzdeki uygulamalar 
açısından bendeniz sakıncalı görüyorum. Tüzüğümü
zün 58 nci maddesinin son fıkrası uyarınca, netice
de oya başvurmak gerekirse, mesele işari oyla çözülür 
ilkesini kuralını lütfen burada uygulayalım ve açık 
oylama, yani «Bu konu vergi harç ve resimden muaf
tır» biçimindeki yasa hükmünün vergi koyan, vergi 
kaldıran, vergi artıran, vergi eksilten bir nitelik taşıyıp 
taşımadığı noktasına ilişkin usul tartışmasını Genel 
Kurul kararına bağlayalım ki, bundan sonraki uygu
lamalara emsal teşkil etsin, tartışmaları kaldırsın. 

Ricam, biraz önce başlayan usul tartışmasını olum
lu veya olumsuz (Dikkat buyurunuz, bir grup başkan-
vekili aksi görüşte, değerli hükümet üyeleri aksi gö
rüşte.) Genel Kurul kararına bağlayalım, bundan 
sonraki uygulamalara ışık tutsun. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Recai Ko

camam. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Komisyon adına söz 
istiyorum efendim. 

j BAŞKAN — Buyurun Komisyon Başkam. 
VELİ UYAR (Yozgat) — Saym Başkan, Gümrük 

i Vergisinden muaf olursa vergi azaltma olmaz mı? 
BAŞKAN — Kaldırma oluyor, bizim de kanaati

miz o. 
VELİ UYAR (Yozgat) — Daha ne öyleyse, daha 

ne uzatıyoruz bunu. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Durum gayet açık ve net. Yasa teklifinin 5 nci 
maddesinde aynen «Bağış, vergi ve resimler harçtan 
muaftır» diyor. Demek ki, bu madde olmasa, o ver
gi resim alınacak. 

Şimdi, İçtüzüğümüzün 107 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası «Vergi koyan, kaldıran yahut vergileri artı
ran, eksilten kanun tasarıları oylamaya tabidir diyor. 

Şimdi, bağıştır demek, alınacak vergiyi almak de
mek. Ortadan kaldırmakla, bağışın arasında bir fark 
yok. Ortadan kaldırmak eşittir bağış. O halde 5 nci 
maddesi hükmü karşısında İçtüzüğün 2 nci maddesi
ne göre, bunlar açık oylamaya tabidir, tartışılmayacak 
kadar açıktır, nettir, onun için zaman kaybetmeye ge
rek yoktur. Yasanın sağlıklı çıkması için, açık oyla
mada gerek vardır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hasan Gü

ven. 
ALİ CÜCEOĞLU (Giresun) — Söz istiyorum 

Saym Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Cüceoğlu. 
ALİ CÜCEOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 

Saym Recai Kocaman arkadaşımızın yapmış ol
duğu izahat üzerine söz almış bulunuyorum, çünkü, 
Anayasa, Meclislerin tefsir hakkını ortadan kaldır
mıştır. 

Eğer bu harç vergiden midir, değil midir? Bunu 
oylayalım dersek, tefsire gitmiş oluruz. Bu nedenle 
bu yapılamaz. Kanun da açıktır vergi tabiri vardır, 
açık oya tabidir. Başka yapacak hiç bir işlem yoktur. 

Saygılarımla. 
ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Saym 

Başkan konu anlaşılmıştır, oylarımızla neticeye vara
lım. 

BAŞKAN — Efendim, oylama yapılacak, Tüzük 
hükmü açıktır, itiraz var kupaların gezdirilmek sure
tiyle değil, Başkanlık olarak kupayı buraya koyaca
ğız «(Ad okunmak suretiyle oylama yapılsın» sesleri) 
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Ad okunmak suretiyle. Önerge verin efendim. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Açık oylamanın kabul, 

ret, çekinser şeklinde yapılmasını teklif ediyoruz. 

CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Zatıâhnizin yetki
si dahilinde olan ad okunmak suretiyle yapılman. 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Burisa) — Sayın 
İBalsklan, bir noktayı istirham edeyim. Açık oylama 
için herhalde bir önerge hazırlamıyor. Bu önerge işle
me konana kadar, avukatları ve baroyu yakından 
(HfeiÖemidlkien tasarı var, onu çıkaralım. 

(ERGÜN ERTEM (Anfleana) — Sayın Başkan, açık 
oylama şekli hususunda kendliniz tarikidir yetkinizi kul
lanarak istediğimiz tarzda açık oylama yaptırabilirsi-
MİIZ* 

BAŞKAN — «Ad okunmak suretiyle» dliye yemc
iden önerge veriliyor. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, daha 
önce zannediyorum ki, bu yasanın işaret oyuyla oy
lanması unutuldu. O oylanacak, omdan sonra açık 
oya sunulacak 

iBAŞKAN — Efendlim, a(d Okunmak suretiyle oy
lama istendikten sonra işari oya gerek yok. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) Hayır, yasanın kendi 
bünyesinde açık oylama oldumu işaıli oy yapılışyor, 
lonıdaın sonna açuk oylamıa yapjüjyor. 

BAŞKAN — Talsarıyı açık oya sunacağız za ta 
efenldilm. 

Tasaruım, ad okunmak sureitiyBe açık oylamaya 
sunulmasına dair önerge var, okutuyorum. 

4 i 10 . 1978 O : 1 

Sayın Baş3canhga 
Oylamamın ad, okunmak suretiyle açik oyUamayia 

sunulmasını ömeıtMz* 
•Sakarya Bunsa; 

Hasan Fehmi Güneş Şdbîb KaramuOBlaoğîu 
Ankara Manisa 

Uğur Alacakamtan M. Fahrî Dıayı 
Erzincan 

Niyazi Ümsal îmadettin Eîmas 
Çorum 

Veli Uyar Abdullah Ercan 
Muğla; Kmşehîr 

Fevzi Özen E. Akıp Alksaç 
BAŞKAN — Efenfdim, ad okunmak suretiyle 

açık oya sunulacak*! 
Tasnanyı kabul etmek isteyenler «kabul» miden 

dilmesini isteyenler «ret,» çekinser kalmak isteyenler 
«çekinser» diyeceklerj 

Oylamaya başbyoruz. 
(Oylar toplamdı) 
BAŞKAN — Oyunu kuHanmayan sayın üye var 

mı?. Yok* 
Oy verme işlemi bitmLişlUir. 
(Oylama ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Saym üyeler, Kayseri Ünflversflltosi 

Kurulması Hakkımdaki Kamun teklifimin açik oyla" 
masına 83 saym üye katılmıştır; 81 kabul, 1 red, 1 
çdkliınser oy ver3miişllliırj 

Bu suretle yeter sayının bulunmadığı atnJlaşıldığıınH 
dan oylama tekrarlanacaktır. 

Daha önce verdiğimiz karar gereğince 1 Kan 
sun 1978 günü saat 15.001de toplanmak üzene Birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma Saatti : 20*50 
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Devletçe İşletilecek Madenler HaMonda Kanun Tasarısının Tümüne Verlüan Oyların Sonucu : (S. Sayısı: 819) 
(Kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphü Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Neşet Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 105 

Kabul edenler : 93 
Reddedenler : 12 

Çekinserler : — 

Oya katılmayanlar : 79 

Açık. üyelikler : — 

(Kabul Edenler) 

BURSA 
Şebdp Kanarnullaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 

Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHR AM ANM AR AŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Muzaffer- Şamiiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELt 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 
Muhittin Taylan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtaikıhç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Kemal Cantürk 
Fahri Çöker 
Hilmi Fırat 
Sadi Irmak 
Safa Reisoğlu 
Halil Tunç 
Nermân Abadan Unat 
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(Reddedenler) 

ANKARA 

Mehmet Atıf Benderlioğlu 

BALIKESİR 

Raif Eriş 
t. Sıtkı Yırcalı 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Kökeı? 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Çalış 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 

KAYSERİ 

İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

(Oya Katılmayanlar) 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu (İ. A.) 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
(Bşjk.V.) 
Ali Oğuz 

Ahmet Vefa Poyraz 
İZMİR 

Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif tslâmoğlu 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakam 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

MARDİN 
Saıit Mehmetoğhı 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Osnıan Salihoğlu (Bşk. V.) 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Tahsin Türikay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birinoioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Hüsamettin Çelebi 
Adnan Bayer Kafaoğlu 
H. Nail Kübalı 
N. Kemal Şeratürk 
Metiin Toker 
Şerif Tüten 
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Kayseri Üniversitesi Kurulması Hakkındaki Kanun Teklifinin Tümüne Verilen Oyların Sonucu: (S. Sayusı: 820) 
(Çoğunluk yoktur.) 

TABlî ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Neşet Akmandor 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebiip Karamullaoğlu 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 83* , 

Kabul edenler : 81i 
Reddedenler * 1̂  

Çekinserler : lj 
Oya katılmayanlar : 101 -

Açık üyelikler : — 

(Kabul Edenler) 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğiu 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergim 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Kâmran Erkmenoğlu 

KARS 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

XOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas -
yazar 

MARDİN 
Mehmet A l Arıkan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

ORDU! 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
AbduMı Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 
Muhittin Taylan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

URFA 
Abduiligami Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestile: 
Behiç Sonbay 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Mutıstin Batur 
Fahri Çöker 
Hilmi Fırat 
Safa Reisoğlu 
Nermin Abadan, Una,t 

[Reddederi] 

ERZURUM 
Hilmi Naibantoğlu 
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(Çekinser) 

TABİİ ÜYE 
Kadri Kaplan 

(Oya Katılmayanlar) 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Sezai O'Kan 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkaınat (t. A.) 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri öner 
Mehrqet Ün^ldı (Bşk. V.) 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köke* 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 
iskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
I. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BtTLİS 
Kâmran inan 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
ismail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Saftıp Ha,tuınoğlu (İ, A.) 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
(Bşk. V.) 

Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Mehmet Münir Daidal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 
Mehmet Seydıbeyoğlu 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhu Tunakanı 

MARDİN 
Sait Mehmetoğhı 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu (Bşk. V.) 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaibaın Demirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemi Kara . 

TUNCELİ 
Nadim Taşan 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyat Baykara 
Kemal Carutürk 
Hüsamettin Çelebi 
Sadü Irmak 
A. Başer Kafaoğîu 
H. Nail Kübalı * 
N. Kemal Şentürk 
Metin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 

t>&<{ 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

"77 NCİ BİRLEŞİM 

4 . 10 ,. 1978 Çar^arajba 

Sa^t : 15.<M> 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B < İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X I . — Devletçe İşletilecek, Madenler hakkında-

Ikü Kanun tasarısını görüşmek üzere, Cumhuriyet Se
natosu yeter sayıdaki üyesinin, Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdıklarına 
da'ir önergesi. (4/453) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Topianü : 17 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 820 

Kayseri Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin Millet 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli 
Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür ve Bütçe ve Plan Komisyon

ları Raporları. (M. Meclisi : 2 /143; C. Senatosu : 2 /141) 

(Not : M. MecKsi S. Sayısı : 125) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 28 . 6 . 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 333 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 28 . 6 . 1978 tarihli 164 ncü Birlâsimtııde görüşülerek »pik oyla Jcabul edüen, Kayseri 
Üniversitesi Kımıhnası Hakkında Kanun Teklifi, dosyası üe birlikte sunulmuştur.* 

Saygılarımla. 
Memduh -Ekşi 

Millet Meclisi Başkanı V. 

Not : Bu teklif 21 . 12 . 1977 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
21, 22, 27, 28 . 6 . 1978 tarihli 161, 162, 163 ve 164 ncü birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 125) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

'Kayseri'de Kayseri Üniversitesi kurulması hakkındaki kanun teklifimiz ilişiktir. 
Gereğinin yapılmasını saygılarımızla rica ederiz. 

Kayseri Milletvekili Kayseri C. Senatosu Üyesi Kayseri Milletvekili Kayseri Milletvekii 
Turhan Feyzioğlu İbrahim Kirazoğlu Mehmet Yüceler Mehmet Gümüşçü 

Kayseri Milletvekili Kayseri Milletvekili Kayseri C. Senatosu Üyesi Kayseri MüdtvetkiM 
Gani Âşık Mehmet Doğan Dr. Sami Turan Şevket Doğan 

Kayseri Milletvekili Kayseri Mıilletvekili Kayseri Senatörü 
M. Zeki Okur Kemal Doğan Ziya Müezzinoğlu 
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GEREKÇE 

Kayseri'de bir üniversite kurulması, bu ilimizin kesin bir ihtiyacı ve bu ilimizde vuku bulan eğitim geliş
melerinin tabii sonucu haline gelmiştir. 

Yaklaşık olarak dört bin yıllık tarihi bir yerleşim merkezi olan Kayseri şehri, Anadolu'da ilk Türk Devle
tinin kuruluşundan beri önemli bir bilim merkezi olmuştur. 

Dünyanın en eski tıp okullarından biri, Selçuk Türkleri tarafından, Gevher Nesibe - Şifaiye Medresesi ola
rak Kayseri'de kurulmuş olup, öğretim ve hastane bölümleri bugün dahi dünya bilim adamlarının ilgisini çe
ken bir ecdat yadigârı halinde ayaktadır. 

Bilindiği gibi Üniversiteler Kanununa göre bir üniversitenin kurulması için iki fakülte gereklidir. Kayse
ri'de halen iki fakülte açılmış bulunmaktadır. 

Yeni kurulan başka üniversitelerden farklı olarak, Kayseri'de, kamulaştırılmış arazisi ile, öğretim bina-. 
lan, sosyal tesisleri, hastanesi ve kütüphanesi, profesörleri, doçentleri ve öğretim yardımcıları ile bir üniversi
tenin doğuşu için gerekli bütün unsurlar esasen mevcut bulunmaktadır. Kayseri Üniversitesi ile ilgili bu ka
nun, aslında, esasen doğmuş bulunan bir varlığın hukuki kişilik kazanmasını sağlayacaktır. 

Kayseri'de kurulacak üniversite ile ilgili bir vakıf resmen kurulmuş olup uzun süreden beri faaliyettedir. 
Bu vakıf önemli kaynakları şimdiden seferber etmiştir. Konuya büyük ilgi gösteren Kayseri Belediyesinin de 
yardımı ile kurulacak üniversitenin muhtaç olduğu gayrimenkullerin sağlanması yolunda, hatta vakfın sağla
dığı -burslarla öğretim üyelerinin yetiştirilmesi konusunda önemli adımlar atılmıştır. 

Hacettepe Üniversitesi, gerçekten şükrana layık bir şekilde, Kayseri'de açtığı iki fakültenin gelişmesine 
bugüne kadar önemli katkılarda bulunmuştur. Hacettepe Üniversitesinin, Ankara'da, Hacettepe'deki fakültele
ri ve geniş tesisleri dışında, yine Ankara'da Beytepe'de bir çok tesisler kurduğu ve fakülteler açtığı bilinmek
tedir. Hacettepe Üniversitesinin bugün ulaşmış olduğu öğrenci ve öğretim üyesi sayısı ile geniş bilimsel çalışma
ları ve yurdumuzun çeşitli bölgelerinde açtığı fakülteler göz önünde tutulursa, Kayseri'deki fakültelerin ayrı 
bir üniversite haline dönüştürülmesinin zorunlu hale geldiği görülür. 

Kayseri ve ilçelerindeki orta dereceli okulların öğrenci sayısı, Kayseri şehririin nüfus bakımından Türki
ye'nin en kalabalık şehirlerinden biri haline gelmiş olması, ilde mevcut ve kurulmakta olan sağlık tesisleri, 
ilin sanayi ve tarım, turizm gibi alanlardaki geniş potansiyeli Kayseri Üniversitesinin kurulmasındaki yarar
ları ortaya koyan başka unsurlardır. 

Üniversiteler, milli bütünleşmeyi sağlayan, milli kalkınmaya hizmet eden, yalnız öğrenci yetiştirmekle kal
mayıp bulundukları bölgenin sorunlarına eğilebilen, giriştikleri araştırmalarla kuruldukları bölgenin sorunlarının 
çözümüne ve kalkınmasına katkıda bulunan kuruluşlardır. Bu sebeple bu gibi ilim ocaklarının yurt sathına 
yayılmasında yarar vardır. 

Kayseri'de, aziz ecdadımız Selçuklular tarafından kurulmuş olan ve dünyada bilimsel tıp öğretiminin ilk 
merkezlerinden biri olan tıp okulunun adını taşıyan Kayseri Gevher Nesibe Tıp Fakültesi, bugünden çok de
ğerli bilimsel araştırmalar yapmış ve yayınlanmış bulunmaktadır. Bu fakülte, ilk mezunlarını da vermiştir. 
Bu da gösteriyorki, Kayseri Üniversitesi sıfırdan başlayarak kurulacak bir üniversite değildir. Bu kanunun ka
bulü ile mevcut gelişmeler tescil edilmiş ve bu tarihi Türk - İslâm beldesinin tarihteki niteliklerine uygun şe
kilde büyük bir irfan merkezi haline gelmesi hızlandırılmış olacaktır. 

Kurulacak üniversitenin, bölgenin sanayi, tarım, sağlık, turizm alanındaki gelişmelerine ve milli kültürümü
ze büyük katkıda bulunacağı inancındayız. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kurulacak üniversitenin adı ve merkezini belirlemektedir. Şüphesiz bu üniversiteye bağlı bazı 
fakülte ve araştırma kurumlarının Kayseri dışında kurulması da mümkündür. 

Madde 2. — Kayseri'de esasen mevcut olan fakültelerin üniversiteye bağlanışı ile ilgilidir. 
Madde 3. — Kurulacak başka fakülteler ile ilgilidir. 
Madde 4. — Mevcut fakültelerle ilgili hak ve borçların ve taşınır ve taşınmaz malların intikali ve Devletçe 

veya mahalli idarelerce tahsis edilecek mallarla ilgilidir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 820) 
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Madde 5. -— Bağış ve vasiyetlerle ilgilidir. 
Madde 6. — İthal edilecek makine ve mailzemenin kolaylıkla sağlanmasını amaçlamaktadır. 
Madde 7. — İnşaat ve teçhizat temini işlerini kolaylaştırmak amacım gütmektedir. 
Geçici maddeler, Üniversitenin kuruluş ve gelişmesini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenmiştir. 8 nci ve 

9 ncu maddeler yürürlük maddeleridir. 

C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sıra Sayısı 

TASARI VEYA TEKLİFİN 
M. M. C. S. ÖZETİ 

125 820 Kayseri Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi. 
MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla. 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay. 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 28 Eylül 1978. 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1. Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Kom. 1 Hafta. 
2. Bütçe ve Plan Kom. 

Gündeme : 27 . 9 . 1978 

Milli Eğitim Gençlik ve Spor ve Küftür Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür 

Komisyonu • 29 . 6 . 1978 
Esas No. : 2/141 
Karar No. : 10 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Millet Mecfeinlin 28 . 6 . 1978 tarihi 164 ncü Birleş ilminde görüşületrek açık oyla kabul edilen, Kayseri 

Üniversitesi kurulması hakkında kanun teklifi, Komisyonumuzun 29 . 6 . 1978 tarihli toplantısında ilgıili ba
kanlık temsıilcûlerinin de iştirakiylo tetkik ve müzakere edildi. 

Kurulacak üniverıslüeniin, bölgemin sanayi, tarım, sağlık ve turlizm alanındaki gelişmielerine ve milli kül
türlümüze büyük katkıda bulunacağını öngören kanun gerekçesi Komisyonumuzca da uygun bulürumuş ve 
kamun teklifi Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kaıbul edilmiştir. 

Havalesi gereğince önceik ve ivedilikle görüşülmek üzere, Bültçe ve Plan Komisyonuna tevdi edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa saygı ilte sunulur. 

Başkan Sözcü Bu Kanunda Sözcü 
Sivas Çanakkale Burdur 

Hüseyin Öztürk İsmail Kutluk Ekrem Kabay 
Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 820) 
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Kâtip 
Adıyaman 

Yusuf Çetin 

Çorum 
Abdullah Ercan 

Toplantıda bulunamadı 

Konya 
Osman Nuri Canpolat 

Tabii Üye 
Sami Küçük 

Antalya 
Reşat Oğuz 

Ağrı 
Kasım Küfrevi 

Toplantıda bulunamadı 

Mardin 
Sait Mehmetoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sadi Irmak 

Toplantıda bulunamadı 

Manisa 
M. Tevfik Elmasyazar 

Bursa 
Barlas Küntay 

İmzada bulunamadı 

Tabii Üye 
Kadri Kaplan 

Toplantıda bulunamadı 

Kayseri 
Sami Turan 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Esas No. : 2/141 
Karar No. : 20 

22 . 9 . 1978 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisimin 28 Haziran 1978 tarihli 164 ncü Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Kay
seri Üniversitesi kurulması hakkında kanun teklifi, Millet Meclisi. Başkanlığının 28 Haziran 1978 tarihli ve 
333 sayılı yazılan ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca 
da Komisyonumuza havale edilen teklif, Komisyonumuzun 22 Eylül 1978 tarihli toplıanıtısında İşletmeler Ba
kam Kenan Buluıtoğlu, Maliye Bakanlığı ve Mili Eğitim Bakanlığı temsilcileri de hazır bulunduğu haMie tet
kik ve müzakere edilmiştir. 

Teklif, halen iki fakültenin açılmış olduğu Kayseri'de, Kayseri Üniversitesinin kurutaasMiı öngörmek
tedir. 

Kayseri'de bu M fakültenin yanı sıra kamulaştırılmış arazi ile öğretim binaları, hastanesi, kütüphanesi 
ve soisyal tesisleri ile bir üniversitenin doğuşu için elzem bütün unsurlar bulunmaktadır. 

Üniversiteler Kanununa göre bir üniversite kurulması için aranan iki faküillte koşulu dia var olduğuna 
göre, bu teklif ile aslında doğmuş bulunan bir varlığın hukuki kişiliğini kazanması sağlanmış olacaktır. 

Yalnız öğrenci yetiştirmekle kalmayıp, bulundukları bölgenin sorunlarına eğlilıen, kalkınmasına kaîtkıda 
bulunan, mili bütünleşmeyi sağlayan üniversitelerin yurt içine yayılmasında yarar gören Komisyonumuz 
teklifi benimsemiştir. 

Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nci maddeleri ile geçici 1 nci maddesini, geçi
ci 2 nci maddesini ve 8, 9 ncu maddelerini aynen kabul etmiştir. 

tşbu raporumuz, Genel Kurulun olurlarının sağlanması için Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan ve Bu Raporda 
Sözcü 

Trabzon 
Hasan Güven 

Başkanvekili 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 
Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Balıkesir 

Nejat Sarhcalı 
Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet-Senatosu (S. Sayısı : 820) 



Kâtip 
Niğde 

Abdullah Emre İleri 

Aydın 
iskender Cenap Ege 

Toplantıda bulunamadı 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Ordu 
İdris Gürsoy 

— 5 — 

Afyonkarahisar 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Bolu 
Neş'et Akmandor 

Kars 
Muzaffer Şâmiloğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Samsun 
Bahri Cömert 

Ankara 
Yiğit Köker 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zeyyat Baykara 

Konya 
Mukbil Abay 

Tabii Üye 
Suphi Karaman 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 820) 
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KAYSERİ MİLLETVEKİLİ TURHAN FEYZİOĞLU VE 10ı ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Kayseri Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun 

MADDE 1. — Kayseri'de «Kayseri Üniversitesi» adı ile 1750 sayılı Üniversiteler Kanununa tabi bir 
Üniversite kurulmuştur. 

MADDE 2. — Kayserimde Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş bulunan Gevher Nesibe Tıp 
Fakültesi ile İşletmecilik Fakültesi Kayseri Üniversitesine bağlanmıştır. 

MADDE 3. — Kayseri Üniversitesine bağh olarak kurulacak başka fakülteler konusunda genel hükümler 
uygulanacaktır. 

MADDE 4. — Bu Kanunla kurulan Kayseri Üniversitesine, 2 nci madde gereğince, bağlanmış bulunan fa-
kültelerce (ve bu kanun çıkmadan önce sözü geçen fakültelerin bağlı bulunduğu Hacettepe Üniversitesince) 
Kayseri'de açılmış bulunan fakülteler için yapdan sözleşmelerden doğan haklar ve borçlar, bütün taşmır ve 
taşınmaz mallar, alacaklar ve döner sermayeler yeni Üniversiteye ve fakültelere aynen geçer. 

Kayseri Üniversitesi için gereklli görülecek Devlete ait taşınmaz; malların tahsisine Bakanlar Kurulu yet
kilidir. 

t] özel idaresi ve belediyelere ait taşınmaz mallardan Kayseri Üniversitesine tahsis edilecek olanlar hak
kında karar vermeye İl Genel Meclisi veya ilgili Belediye Meclisi yetkilidir. 

MADDE 5. — Bu Kanunla kurulan Üniversiteye ve bağlı kurumlara yapılacak her türlü bağış ve vasi
yetler vergi, resim ve harçlardan muaftır. Bağış ve vasiyetlerin kullanılmasında bağış ve vasiyeti yapanların 
koydukları ve kanuna göre muteber olan kayıt ve şartlara uyulur. Gelir veya Kurumlar Vergisine tabi mü
kellefler tarafından Üniversiteye makbuz karşılığında yapılacak bağışlar yıllık beyanname ile bildirilecek ge
lirlerden ve kurum kazancından indirilir. 

MADDE 6. — Bu Üniversite tarafından öğretim, eğitim ve araştırma maksadı ile ithal edilen veya bağış 
yoluyla hariçten gelen makine, alet ve cihazlarla ecza ve malzeme, her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf
tır. 

MADDE 7. — Bu Üniversitenin inşaat işleri ile makine ve teçhizat alımları hususunda 1050 saydı Muha-
sebe-i Umumiye Kanununun 135 nci maddesi ile 2499 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Bu Üniversitede, Üniversite ve fakültelerine ilişkin hizmetlerin süratle ve yeterli seviyede yürütülebilmesi 
için İnşaat İşleri ve Hesap - Muhasebe İşleri müdürlükleri öncelikle kurulur. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Üniversite ve fakülte organları, bu Kanunun yayımından sonra en geç 6 ay içinde 
kurulur. Bu süre içinde ve gerektiği takdirde, kurucu yöneticilerin ve öğretim üyeleri ile yardımcılarının 
seçim ve atanıma işleri, Üniversiteler arası Kurulca tespit edilen benzer fakülte ve bu fakültelerin bağh bu
lunduğu Üniversite organları tarafından da, Üniversiteler Kanunundaki usule göre yapılabilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kayseri Üniversitesûnce bügi, görgü ve ihtisaslarım artırmak maksadıyla yurt 
dışına gönderilmesine lüzum görülecek Üniversite öğretim yardımcıları için, en az iki yıl çahşmış olmak kay
dı, bu Kanunun yayımım takip eden ilk beş yıl zarfında, aranmaz. 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 820) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Kayseri Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Kayseri'de «Kayseri Üniversitesi» adı ile 1750 sayılı Üniversiteler Kanununa tabi bir üni

versite kurulmuştur. 

MADDE 2. — Kayseri'de Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş bulunan Gevher Nesîbe Tıp 
Fakültesi ile İşletmecilik Fakültesi kadrotarıyla birlikte Kayseri Üniversitesine bağlanmıştır. 

MADDE 3. — Kayseri Üniversitesine bağlı olarak kurulacak başka fakülteler konusunda genel hüküm
ler uygulanacaktır. 

MADDE 4. — Bu Kanunla kurulan Kayseri Üniversitesine, 2 nci madde gereğince bağlanmış bulunan fa-
kültelerce (ve bu kanun çıkmadan önce sözü geçen fakültelerin bağlı bulunduğu Hacettepe Üniversitesince) Kay
seri'de açılmış bulunan fakülteler için yapüan sözleşmelerden doğan haklar ve borçlar, bütün taşınır ve ta
şınmaz mallar, alacaklar ve döner sermayeler yeni Üniversiteye ve fakültelere aynen geçer. 

Kayseri Üniversitesi için gerekli görülecek Devlete ait taşınmaz malların tahsisine Bakanlar Kurulu yet
kilidir. 

İl özel idaresi ve belediyelere ait taşınmaz mallardan Kayseri Üniversitesine tahsis edilecek olanlar hak
kında karar vermeye İl Genel Meclisi veya ilgili Belediye Meclisi yetkilidir. 

MADDE 5. — Bu Kanunla kurulan Üniversiteye ve bağlı kurumlara yapılacak her türlü bağış ve va
siyetler vergi, resim ve harçlardan muaftır. Bağış ve vasiyetlerin kullanılmasında bağış ve vasiyeti yapan
ların koydukları ve kanuna göre muteber olan kayıt ve şartlara uyulur* 

MADDE 6. — Bu Üniversite tarafından öğretim, eğitim ve araştırma maksadı ile ithal edilen veya bağış 
yoluyla hariçten gelen makine, alet ve cihazlarla ecza ve malzeme, her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf
tır. 

MADDE 7. — Bu Üniversitenin inşaat işleri ile makine ve teçhizat alımları hususunda 1050 sayılı Muha-
sebe-i Umumiye Kanununun 135 nci maddesi ile 2490 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Bu Üniversitede, Üniversite ve fakültelerine ilişkin hizmetlerin süratle ve yeterli seviyede yürütülebilmesi 
için İnşaat İşleri ve Hesap - Muhasebe İşleri müdürlükleri öncelikle kurulur. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Üniversite ve fakülte organları, bu kanunun yayımmdan sonra en geç 6 ay 
içinde kurulur. Bu süre içinde ve gerektiği takdirde, kurucu yöneticilerin ve öğretim üyeleri ile yardımcıla
rının seçim ve atanma işleri, Üniversitelerarası Kurulca tespit edilen benzer fakülte ve bu fakültenin bağlı 
bulunduğu Üniversite organları tarafından da, Üniversiteler Kanunundaki usule göre yapılabilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kayseri Üniversitesince bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak maksadıyla yurt 
dışına gönderilmesine lüzum görülecek Üniversite öğretim yardımcıları için, en az iki yıl çalışmış olmak kay
dı, bu Kanunun yayımını takip eden ilk beş yıl zarfında, aranmaz. 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 820) 



MİLLİ EĞİTİM - GENÇLİK VE SPOR VE KÜLTÜR 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Kayseri Üniversitesi Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi 

M A D D E 1. — Mîllet Mecfflisö metninin 1 udi madu 
tdDetsfi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — MiieSt Meclisi [metalimin 2 nci mad-
•diâ i aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Mile* MeclM metninin 3 ncü mad-
ufeisi aynen kalbul edümiştk. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 neü mad
desi aynen kabul edinmiştir. 

MADDE 5. — 'Millet Meclisi metninin S nc& ma 1-
«dtesÜ aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 6. — MİIM Meclisi metninin 6 mcı maıd-
ıdtesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Mîllet Meclîsü metninin 7 nci mad-
Id&si aynen kalbul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Mîllet Meclisi metninin 
II nci Geçici Maidesti aynan kalbul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Milet Meclisi metninim 
2 nci Geçici Maddesi aynen kabul eiilmiştir. 

IMADDE 8. — Milet Meclisi mâtninin 8 nci mad-
*d*ü aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisli metninin 9 ncu mad-
-diesî aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Kayseri Üniversitesi Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Milet Meclisi metninin 1 ncü mod-
d'esi ajymten (kalbul edliiınlişfc 

IMADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad-
idiesîî aynen kıalbutJ edlilmUşl)>. 

MADDE 3. — MiBUeli Meclisli metninin 3 ncü mad
desi aynen kalbul ediilmliştir. 

MADDE 4. — MUiet Meclisi metninin 4 ncü mad-
ıdesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Milet Meclisi metninin 5 nci maaV 
idesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 6. — Mlîelt Meclisi metninin 6 nci mad
desi aynen kalbul edilmiştir. 

ıMADDE 7. — M ü e t Meclisi metninin 7 nci mad-
desi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 
1 nci Geçici Maddesi aynan kalbul edilmCşKr. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 
2 nci Geçici Maddesi aynen kalbul ediLmıiştöîr. 

MADDE 8. — Milet Meclûsi meitnMn 8 nci mad-
ıdesi aynan kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclîsi metininin 9 ncu mad
desi aynen kalbul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 820) 
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1997 Sayılı Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim 
Yardımcıları Kadro Kanununa Ek Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli 
Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür ve Bütçe ve Plan Komisyon

ları Raporları. (M. Meclisi : 1/136; C. Senatosu : 1/580) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 129) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 . 6 . 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1749 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 22 . 6 . 1978 tarihli 162 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 
1997 sayılı Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve öğretim Yardımcıları Kadro Kanununa Ek Kanun 
Tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygdarunla. 
Metnduh Ekşi 

Millet Meclisi Başkanı V. 

Not : Bu tasarı 9 . 5 . 1978 tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
21, 22 . 6 . 1978 tarihli 161 ve 162 nci birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 129) 

TC 
Başbakanlık 2 . 5 . 1978 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-260/04707 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Müü Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türlüye Büyük MiBet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
31.3.1978 tarihinde kararlaştırılan «1997 sayıh Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardım
cıları Kadro Kanununa ek kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Üniversitemiz Senatosunun 27.4.1976 tarih ve 76/379 sayılı kararıyla Kayseri'de İşletme Fakültesi kurul
muş bulunmaktadır. 

Bu Fakültenin eğitim ve öğretim alanında faaliyete geçebilmesi için ekli cetvelde gösterilen öğretim üye 
ve öğretim yardımcıları kadrolarına ihtiyaç duyulmuştur, 
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C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar Müdürlüğü 26 . 6 . 1978 
TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S, ÖZETİ 

129 822 1997 sayılı Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanu
nuna Ek Kanun Tasarısı. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜR.E : 44 gün. 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 44 gün. 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 5 Ağustos 1978, 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1. Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Kom. : 7 gün. 
2. Bütçe ve Plan Kom. : 7 gün. 

Gündeme : 27 . 9 . 1978 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 822)' 
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MHEB Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu , 
Milli Eğitim - Gençlik ve 29 . 6 . 1978 

Spor ve Kültür Komisyonu 
Esas No. : 1/580 

Karar No. : 11 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Millet Meclisinin 22.6.1978 tarihli 162 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 1997 

Sayılı Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanununa Ek Kanun 
Tasarısı, Komisyonumuzun 29.6.1978 tarihli toplantısında ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle 
tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde öngörülen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalaa edildiğinden, Millet 
Meclisi metni aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere ve havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

BaşTcan 
Sivas 

Hüseyin Öztürk 

Sözcü 
Çanakkale 

ismail Kutluk 
Toplantıda bulunamadı 

Bu Kanunda Sözcü 
Burdur 

Ekrem Kabay 

Manisa 
M. Tevfik Elmasyazar 

Antalya 
Reşat Oğuz 

Kâtip 
Adıyaman 

Yusuf Çetin 

Çorum 
Abdullah Ercan 

Toplantıda bulunamadı 

Ağrı 
Kasım Küfrevi 

Toplantıda bulunamadı 

Bursa 
Barlas Küntay 

İmzada bulunamadı 

Konya 
Osman Nuri Canpolat 

Mardin 
Sait Mehmetoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Tabii Üye 
Kadri Kaplan 

Toplantıda bulunamadı 

Tabii Üye 
Sami Küçük 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sadi Irmak 

Toplantıda bulunamadı 

Kayseri 
Sami Turan 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 822)' 



Bütçe ve Pla» Komisyonu Rapora 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No._ : 1/580 
Karar No. : 21 

22. . 9 .. 19-78 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 Haziran 1978 tarihli 162 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 
1997 sayılı Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanununa ek kanun ta
sarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 23 Haziran 1978 tarihli ve 1749 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına gönderilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da Komisyonumuza havale edilen tasarı, Ko
misyonumuzun 22 Eylül 1978 tarihli toplantısında, İşletmeler Bakanı Kenan Bulutoğlu, Maliye Bakanlığı ve 
Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi Senatosunca Kayseri'de İşletme Fakültesi kurulmuş- bulunmaktadır, 
Bu fakültenin eğitim ve öğretim alanında çalışmalarına başlayabilmesi için öğretim üyesi; öğretnn yardım

cısı, uzman ve okutman kadrolarının verilmesi gerekmektedir. Tasarı ile bu kadroların verilmesi öngörülmek
tedir. 

Bu amaçla hazırlanan tasarı Komisyonumuzca da olumlu bulunmuş ve benimsenmiştir. 
Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4 ncü maddeleri ile bağlı cetvelleri de aynen kabul et

miştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun olurlarının sağlanması için Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan ve Bu Raporda 
Sözcü 

Trabzon 
Hasan Güven 

Başkan V. 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 
Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Balıkesir 

Nejat Sarhcalı 
Toplantıda bulunamadı 

Kâtip 
Niğde 

Abdullah Emre İleri 

Afyonkarahisar 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Ankara 
Yiğit Köker 

Toplantıda bulunamadı 

Aydın 
iskender Cenap Ege 

Toplantıda bulunamadı 

Bolu 
Neşet Akmandor 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zeyyat Bay kar a 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Kars 
Muzaffer Şâmiloğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Konya 
Mukbil A bay 

Ordu 
İdris Gürsoy 

Samsun 
Bahri Cömert 

Tabii Üye 
Suphi Karaman 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 822)' 





HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1997 Sayılı Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri 
ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanununa Ek Ka

nun Tasarısı 

MADDE 1. — 1997 sayılı Hacettepe Üniversitesi 
öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Ka
nununa bağlı (1) ve (2) sayılı cetvele ilişik (1) ve (2) 
sayılı cetveller «Hacettepe Üniversitesi Kayseri İşlet
me Fakültesi» bölümü olarak eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanuna bağlı (2) sayılı cetvel
de gösterilen kadrolar, Senato kararına dayanılarak 
Üniversite Rektörlüğünün teklifi üzerine Maliye Ba
kanlığınca serbest bırakılabilir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1997 Sayılı Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri 
ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanununa Ek Ka

nun Tasarısı 

MADDE 1. — 1997 sayıh Hacettepe Üniversite
si Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro 
Kanununa bağlı (1) ve (2) sayıh cetvele ilişik (1) ve 
(2) sayıh cetveller «Hacettepe Üniversitesi Kayseri 
İşletme Fakültesi» bölümü olarak eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanuna bağlı (2) sayılı cetvel
de gösterilen kadrolar, Senato karanna dayanılarak 
Üniversite Rektörlüğünün teklifi üzerine Maliye Ba
kanlığınca serbest bırakılabilir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 822)' 
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MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR VE 
KÜLTÜR KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

1997 Sayılı Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri 
ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanununa Ek Ka

nun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin İ n c i mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nçi mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisince kabul edilen (1) ve (2) sayılı 
cetvel aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1997 Sayılı Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri 
ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanununa Ek Ka

nun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilnrcştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edUmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Metne bağlı X ve 2 sayılı Kadro Cetvelleri aynen 
kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 822)' 



HÜKÜMETİN TEKLİFİNE BAĞLI CETVELLER 

Hacettepe Üniversitesi, Kayseri İşletme Fakültesi 
Öğretim Üye ve Yardımcıları Kadroları 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METNE 
BAĞLİ CETVELLER 

Hacettepe Üniversitesi, Kayseri isletme Fakültesi 
Öğretim Üye ve Yardımcıları Kadroları 

Kadro Daranı 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 
» 

Uzman 
> 
» 
> 

Okutman 
» 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
4 
5 
6 
7 
6 
7 

1 Sayılı 
Cetvel 
Adet 

25 
10 
15 
20 
10 
10 
15 
15 
5 
5 
5 
5 
3 
4 

2 Sayılı 
Cetvel 
Adet 

13 
8 

13 
18 

8 
7 

10 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
1 

Kadro Unvanı 

Profesör 
Doçent 

« 
« 

Asistan 
» 
» 
» 

Uzman 
» 
» 
» 
» 
> 

Okutman 
» 
» 
» 
* 

î^ereee 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 

1 Sayılı 
Cetvel 
Adet 

25 
10 
15 
20 
IX) 
10 
15 
15 
2 
2 
5 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
3 
4 

2 Sayılı 
Cetvel 
Adet 

13 
8 

13 
18 

8 
7 

10 
5 
1 
1: 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 

»m<> .«.. 
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