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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZEIÎ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Gündemde 'bulunan kanun tasarı ve teklif

lerinin zamanında görüşülmesini sağlamak üzere, 
Genel Kurulun Salı günleri de toplanmasına dair, 
Feridun GÜRAY ile Enis MURATOĞLU ve Feh
mi KUZUOĞLU tarafından verilen önergeler red
dedildi. 

2. — Anayasanın öngördüğü kanunlarda, çıkarıl
masında zorunluluk 'bulunan kanunların görüşülüp, 
sonuçlandırılmasını aksatmamak kaydıyla, ayda iki 
çalışma günün, gündeme girmiş bulunan kanun tek
liflerinin görüşülmesine ayrılmasına dair Bahtiyar 
UZUNOÖLU'nun önergesi ile; 

3. — Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Galip BAL-
KAR'ın şehit edilmesi olayında, olayın önlenmesi 
için büyük fedakârlık göstererek hayatını kaybeden 
ve yaralanan Yugoslav vatandaşlarının yakınlarına; 
Yugoslavya Cumhurbaşkanına ve Yasama Meclisine, 
Danışma Meclisinin şükran 'borcunun bildirilmesme; 
yine aynı olayda vazifelerini cansiperane olarak ye
rine getiren iki Yugoslav Polisinin, Danışma Mecli
sinin misafiri olarak bir hafta müddetle Türkiye'ye 
davet edilmesine dair Osman YAVUZ ve arkadaşları
nın önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuîiu ve 
Başkanlıkça gereğinin yapılacağı bildirildi. 

4. — Haklarında öncelikle görüşülme kararı alı
nan kanun tasarı ve tekliflerinin, aynı birleşende 
değil de, onu takip eden birleşimde görüşülmesine 

dair Şerafettin YARKIN'ın önergesi Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu ve Başkanlıkça, istem doğrultusun
da işlem yapılacağı bildirildi. 

5. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu Kanunu Tasarısı ve; 

6. — Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTAR -
CIOĞLU ve 41 arkadaşının, 5434 Sayılı Emekli San
dığı Kanununun 31 inci Maddesi ile Değişik 41 inci 
Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi, Bu Kanunu De
ğiştiren 1425 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin (c) 
Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi üzerin
deki görüşmeler tamamlanarak maddeleri ve tümü 
kabul edildi. 

7. — Şener YİĞİT Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısının görü
şülmesi, Hükümet Temsilcisinin Genel Kurulda hazır 
bulunmaması nedeniyle ertelendi. 

8. — ldarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvak
katinin 111 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısının maddeleri ve tümü kabul edildi. 

28 Mart 1983 Pazartesi günü saat 14.00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 18.30'da son verildi. 

Vefııt KITAPÇIGÎL 
Başkan 

Başkanvekili 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üyö 

Erdoğan BAYIK 
Kâitip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. Dani'şıria Meoltei Üyesi Türe TUNÇBAY ve 

11 arkadaşının, Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, 
Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
1, 2, 6, 7, 8, 14, 27, 30 ve Küçüklere Mahsus Tevkif-
evleri Başlıklı 37 nci Maddesi ile Geçici 2 nci Mad
denin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi. (2/103) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.3.1983) (Adalet (Esas) 
ve Bütçe - Plan komisyonlarına : 24.3.1983) 

2. Danışma Meclisi Üyesi Lütfullah TOSYALI ve 
14 arkadaşının, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu
nun 1610 Sayılı Kanunla Değiştirilen 15 inci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi. 

(2/103) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.3.1983) (Malı 
İşler (Esas) ve Bütçe - Plan komisyonlarına: 24.3.1983) 

3. Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BA-
YER ve 19 Arkadaşının Kara Avcılığı Kanunu Ta
sarısı. (2/105) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.3.1983) 
(Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler (Esas) 
İçişleri ve Adalet komisyonlarına : 28.3.1983) 

Rapor 
4. 26.4.1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin 

Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 
Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(1/646) (Sıra Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 25.3.1983) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI - AU Nejat ALPAT 

• • 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin 76 ncı Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Turgut Oral'a, hastalığı nedeniyle 14 Mart I 
1983 tarihinden itibaren 20 gün izin verilmesine dair I 
BaşkanVtk tezkeresi. (3/551) 

BAŞKAN — Gündemin «Genel Kurula Sunuş- I 
lar» bölümünde Sayın Oral'a ait (bir rapor vardır ve I 
Başkanlık tezkeresi vardır, okutuyorum efendim. I 

Genel Kurula I 
Danışma Meclisi Üyesi Turgut Oral'ın hastalığı 

nedeniyle 14 Mart 1983 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle izinli sayılması hususunun Genel Kurula 
arzı Başkanlık Divanının 23 Mart 1983 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tensiplerine arz olunur. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 
BAŞKAN — İçtüzüğümüz gereği Sayın Oral'ın 

almış olduğu 20 günlük raporun Genel Kurulun oyu
na sunulması gerekmektedir. 

Sayın Oral'ın 20 gün süre ile izinli sayılması hu
susunu kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş- ı 
tir. 

Sayın Oral'a acil şifalar dileriz. 
2. — Turgut Kunter'in, Deniz Kuvvetleri eski i 

komutanlarından EmeWi Oramiral Celal JEYÎCİOG-
LU'nun vefatı dolayısıyla Danışma Meclisinin, mer
humun ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine sabır, 
metanet ve taziy&tlerinin bildirilmesine dair önerge
si. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Geçen hafta içinde eski Deniz Kuvvetleri Komu

tanlarından emekli Oramiral Celal Eyicioğlu vefat et
miş bulunmaktadır. Sayın Kunter'in gerek Eyicioğlu 
ailesine, gerek Türk Silahlı Kuvvetlerine sabır, meta
net ve taziyet dileklerine ilişkin yazısı bulunmakta
dır. Başkanlık Divanınca Sayın Kunter'in bu arzusu 
yerine getirilmiştir. 

Arz ederim efendim. 

3. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemin 2 nci sırasında yer alan seçimlerle il

gili bölümüne geçiyoruz. 

Daha önceki birleşimde komisyonlarda açık bu
lunan üyeliklere seçim yapılacağı hususu Yüce Ge
nel Kurulun ıttılaına arz edilmiş bulunmakta idi. Ana
yasa Komisyonuna 1, Adalet Komisyonuna 3, Millî 
Eğitim Komisyonuna 1 ve İktisadî İşler Komisyonuna 
1 üye seçimi yapılacaktır. Ancak şu ana kadar Ana
yasa Komisyonu ve İktisadî İşler Komisyonu için 
başvuru ve teklif yapılmış bulunmaktadır. Bunun dı
şında Millî Eğitim Komisyonu ile Adalet Komisyo
nuna herhangi bir üyemiz başvuruda bulunmadığı 
gibi, bir baş'ka üye tarafından da... 

BEKİR TÜNAY — Adalet Komisyonuna ada
yım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Sayın Bekir Tünay Adalet Komisyonuna aday
dır efendim. 

Diğer adaylıklarla ilgili önergeleri okutuyorum 
efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Komisyonundaki münhal üyeliğe ada

yım. 
Gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz ede

rim. 
S. Sırrı KIRCALI 

Sayın Başkanlığa 

Münhal Bulunan Anayasa Komisyonu üyeliğine 
Sayın İbrahim Göktepe'yi teklif ediyorum. 

Gereğini takdirlerine saygılarımla arz ederim. 

Vehbi Muhlis DABAKOĞLU 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Komisyon seçimlerine rahatsızlığım nedeniyle iş

tirak edememiştim. Şu anda iktisadî işler Komisyo
nunda açık bulunan üyeliğe aday olduğumu bilgileri
nize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Yavuz ALTOP 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
ben de Millî Eğitim Komisyonu için Sayın Adnan 
Orel'i teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Orel'i Millî Eğitim Komisyonu 
için ayrıca teklifte bulunuyorsunuz?... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet. 
ÖMER ADNAN OREL — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Orel, buyurun efendim. 
ÖMER ADNAN OREL — Hürmetlerimle kabul 

ediyorum; yalnız Adalet Komisyonundaki üyeliğim 
baki kalmak şartıyla. 

BAŞKAN — Mümkündür efendim. Yüce Genel 
Kurul zaten bu konuyu gayet iyi 'bilmektedirler. Büt
çe - Plan Komisyonuyla Anayasa Komisyonunda an
cak üyeliğe devam, eden arkadaşlarımız 'bir tek ko
misyonda görev alacaktır, diğer komisyonlarda iki 
komisyonda görev almak mümkündür efendim. 

Sayın üyeler; 
Bu durumda Sayın Tünay Adalet Komisyonuna, 

Sayın Orel Millî Eğitim Komisyonuna, Sayın Altop 
İktisadî İşler Komisyonuna aday olmuşlardır ve Ana
yasa Komisyonu için de tek üyelik için Sayın Kırcalı 
ile Sayın Göktepe adaydırlar... 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan, bir arzım var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, be

nim bu dilekçem vaktiyle çok yanlış bir takdim tar
zına muhatap oldu. Bu üzüntüm sebebiyle ben dilek
çemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Adaylıktan vazgeçiyorsunuz efen
dim?... 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Evet efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın üyeler; 
Şu anda komisyonlarda açık bulunan üyelikler 

için İçtüzüğümüzün 21 inci maddesine göre yapıla
cak seçimde ayrı ayrı oy kullanma yerine, Başkanlık
ça, münhal bulunan üyeliklerin adedi kadar bir çizel
ge düzenlenmiş ve bastırılmış oy pusulası vardır. 
Ayrıca bir mühür basılmamıştır, resmi niteliktedir, 

I tüm üyelerimize dağıtılacaktır efendim. İBunda bütün 
I üye adlarını yazmak suretiyle kullanmanız mümkün 
I olacaktır. 
I Arz ederim efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, ben de Ana
yasa Komisyonuna adayım. 

BAŞKAN — Oldu efendim, tabiî. 
I Oy pusulaları dağıtılsın. 

Oy pusulalarını katlamak suretiyle kullanmanız 
I mümkün olacaktır, ayrıca zarf dağıtılmayacaktır. 
I Bu arada bir tasnif komisyonu oluşturmak ge-
I rektiğinden üç kişilik tasnif heyetini seçiyorum efen

dim. 
Sayın Halil Ertem?... Burada. 

I Buyurun efendim. 
Sayın Zeki Yıldırım... Yok. 
Sayın Zarbun... 
Buyurun efendim. 

I Sayın Akıncı... 
Buyurun Sayın Akıncı. 

Tasnif Heyeti sağ tarafa lütfetsin efendim. Böy-
I lece Tasnif Heyetini seçmiş bulunuyoruz. 

AKİF ERG1NAY — Adayları tekrar lütfeder 
misiniz efendim?... 

I 'BAŞKAN — Efendim, adayları tekrar okuyo
rum... 

KÂZIM ÖZTÜRK — Çok kısa bir arzım olacak 
Sayın Başkanım. 

içtüzüklerde dile getirilmemekle beraber parla
mento çalışması komisyon ve genel kurullarla grup 
çalışmalarından oluşur. Meclisimizde hiçbir komis
yonda üyeliği bulunmayan arkadaşımız varken bir 
üyenin iki komisyonda görev almak gibi bir zorunlu
lukla karşı karşıya gelmesini Riyasetin çözmesi la
zımdır. 

Arz ederim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
I Yine, İçtüzükte bulunmamakla birlikte, hiçbir ko

misyonda görev almayan üyeyi de illa da bir ko
misyona seçme zarureti de bulunmamaktadır. (Bra
vo sesleri.) 

Sayın üyeler, Anayasa Komisyonu için Sayın Gök-
tepe ve Sayın Genç; Adalet Komisyonu için Sayın 
Tünay; (Ki, burada halen iki üyelik daha boştur; 

I Başkanlık o konuda ayrıca gereğini düşünecektir) 
Millî Eğitim Komisyonu için Sayın Orel ve İktisadî 
İşler Komisyonu için de Sayın Al'top adaydırlar. Oy-

' ların lütfen buna göre kullanılmasında yarar vardır. 
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Sayın üyeler, bugüne kadar yapılan oylamalarda 
soyadına göre bir oylama yapılıyordu; bu kez tor
badan çekeceğimiz soyadından başlamak üzere oku-

, tulacaktır. 
Sayın Hidayet Uğur'dan başlıyoruz efendim. 

(Hidayet Uğur'dan taşlanarak ad okunmak su
retiyle oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oynu kullanmayan sayın üye var 
mı?... Yok. 

Oylama işlemi 'bitmiştir. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

7. _ 26.4.1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 
Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasamı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/646) 
(S. Sayısı : 362) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, tasnif kurulu görevi
ne devam ederken, gündemin «Kanun tasarı ve tek
lifleriyle komisyonlardan gelen işler» bölümüne ge
çiyoruz efendim. 

Sayın üyeler, Başbakanlıktan ve Adalet Komis
yonu Başkanlığından bir tezkere var. Okutuyorum 
efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 17 Mart 1983 tarihli 101-1464/3114 sayılı 

yazımız. 
İlgi yazımızın ekinde Başkanlığınıza sunulan 

26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel 'Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir 
Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
nın, komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ederim, 

(Bülend ULUSU 
Başbakan 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Yüksek malumları olduğu üzere 298 sayılı Seçim

lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kındaki Kanunun 2234 sayılı Kanunla değişik hü
kümleri gereğince, seçmen kütüklerinin yeniden dü
zenlenmesi için, 10 Nisan 1983 Pazar günü, bütün 
yurtta sokağa çıkma yasağı konulması gerekmekte
dir. İlişikte sunulan 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi
ne Dair Kanun Tasarısı hükümlerine göre, Anayasa
nın halkoyuna sunulması için hazırlanan seçmen kü
tüklerinin, güncelleştirilerek kullanılması öngörül
mektedir. 

(1) 362 S. Sayılı Basmayazı, tutanağın sonuna ek
lidir. 

Söz konusu Tasarının 10 Nisan 1983 tarihinden 
önce kanunlaşması söz konusu olduğundan, Tasarı
nın Danışma Meclisi İçtüzüğünün 50 nci maddesinin 
ikinci fıkrasına göre öncelikle görüşülmesini Yüksek 
Genel Kurulun takdirlerine arz ederim. 

M. Fevzi UYGUNER 
Adalet Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler, geçen birleşimde, Yü
ce Genel Kurulun iradesi ile İktisadî İşler Komis
yonu raporu üzerine; Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, 
Demir Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddeleri
nin İşletilmesini Düzenleyen Kanun Tasarısının, 
gündemin 1 inci maddesine alınma hususunu kabul 
buyurmuş; fakat görüşmelere başlamamış idiniz. Bu 
kere, gerek Başbakanliktan, gerek Adalet Komisyo
nundan gelen yazıda, bu Kanun Tasarısına öncelik 
verilmesi hususu istenilmektedir. Yüce oylarınızla bu 
hususu kabul ettiğiniz takdirde, 10 Nisan 1983 Pazar 
günü Türkiye'de seçmen kütüklerinin, Kanun gere
ği düzenlenebilmesi bakımından, herkes sokağa çık
ma yasağı içinde işlem görecektir. Bu Kanun Tasarı
sını görüşmeyle kabul buyurduğunuz takdirde, bu 
husus ortadan kalkmış ve vatandaşlarımızı da birgün 
evlerinde bağlamamış olacaksınız. 

Bu nedenle, gerek Komisyon Başkanlığından ge
len tezkereyi, gerek Başbakanlık tezkeresini birlikte 
mütalaa ederek, gündemin birinci maddesine bu Ka
nun Tasarısının alınıp alınmamasını oylarınıza sunu
yorum efendim. Alınmasını kabul edenler... Ka'bul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 
Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini alsınlar. 
Komisyon ve Hükümet yerindedir. 
Sayın üyeler, Komisyon Raporunun okunup okun

maması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. 
Okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Okutuyorum efendim. 
(Adalet Komisyonu Raporu okundu.) 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz isteyen 

sayın üye var mı?... 
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ŞERAFETTİN YARKIN — Söz istiyorum efen- 1 
dim. ' I 

BAŞKAN — Sayın Yarkın söz istemiştir; başka I 
söz isteyen yoktur. I 

Sayın Yarkın, buyurun efendim. I 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım, 

Tasarının geneli üzerinde başka konuşacak kimse I 
yoktur; tek madde olduğu için, maddeye geçince I 
konuşayım efendim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. I 
Sayın üyeler, Tasarının maddelerine geçilmesi hu- I 

susunu oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul eden- I 
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

1 inci maddeyi okutuyorum. 1 

26.4.1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna 

Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun I 
Tasarısı I 

MADDE 1. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü- I 
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna aşa- I 
ğıdaki Ek Geçici Madde eklenmiştir. I 

«EK GEÇtCt MADDE 1. — Anayasaya dayalı I 
olarak hazırlanacak Siyasî Partiler ve Seçim Kanu- I 
nuna göre yapılacak ilk genel seçimlerde; 2.7.1982 I 
tarihli ve 2687 sayılı Kanuna göre Anayasanın halk I 
oyuna sunulması için hazırlanan seçmen kütükleri, I 
güncelleştirilerek kullanılır. I 

Güncelleştirme İşlemi, kütüklerin muhtarlık fc>öl- I 
gesi askı listesi halinde askıya çıkarılması, bu liste- I 
Ierde ismi bulunmayanların ve yanlış yazılanların I 
başvurmalarına imkân sağlanması, yanlışlıkların dü- I 
zelîilmesi ve eksikliklerin giderilmesi suretiyle yapı- I 
lir. 

Askıya çıkarılma tarihi ve askı süresi ile itiraz- I 
lar, itiraz 'belgeleri, evvelce yazılmamış olanların ye- I 
niden ne suretle yazılacağı ve yazılma şartları Yük- I 
sek Seçim Kurulunca belirlenir. I 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen sa- I 
ym üyelerin adlarını kaydediyorum. I 

Sayın Yarkın söz istemiştir; başka söz isteyen üye- I 
miz yok. I 

Buyurun Sayın Yarkın. I 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri, Sayın Bakanım, Ba- I 
kanlığın değerli mensupları; I 

Anayasanın halkoyuna sunulması sırasında kimle- I 
rin halkoylamasına katılacağı konusu, bir yazım ile I 
tespit edilmişti. Tabiî, halkoyuna sunulması ile ilgili | 

— 92 

bir Kanun vardı; o Kanun, kütüklerin nasıl düzen
leneceğini hükme bağlamıştı, bu yazım da bu hü
kümlere uygun olarak yapılmıştı. 

Şimdi, aynı kütklerin seçimlerde de kullanılması, 
bu Tasarı ile önerilmektedir. Gerekçeye tamamen 
katılıyorum, gerçekten gerek 1982 Anayasamızın 
67 nci maddesinde yer alan seçme hakkı ile ilgili 
hükümler ve gerekse 298 sayılı Seçimlerin Temel (Hü
kümleri ve Seçmen Kütüklerinin Düzenlenmesi Hak
kındaki Kanunun ilgili hükümleri (Ki, 34 üncü mad
dedir) ve ayrıca 2.7.1982 tarihli ve 2687 sayılı halk-
oylamasındaki kütüklerin düzenlenmesi ile ilgili Yasa 
hükümleri arasında büyük benzerlik olduğu için ye
niden bir yazıma gitmekte bir zaruret ve fayda yok
tur. 

Dolayısıyla, Anayasanın halkoylamasında düzen
lenen kütüklerin bu seçimde de, ilk seçimde de uy
gulanması mümkündür. Evvela hükümler arasındaki 
benzerliklere bir göz atmakta yarar var. 

Anayasamızın 67 inci maddesi; «Yirmibir yaşını 
dolduran her Türk vatandaşı, seçme ve halkoylama
sına katüma hakkına sahiptir.» demektedir. 

298 sayılı Kanunla, 2687 sayılı Kanun aynı hü
kümleri taşıyor. Yine 67 nci maddenin son fıkrasın
da; «Silah altında bulunan er ve erbaşlarla, askerî 
öğrenciler, ceza ve tevkif evlerinde bulunan tutuk
lular ve hükümlüler oy kullanamaz.» denilmektedir. 
Bu hüküm de yine hem 298 sayılı Kanunda, hem de 
2687 sayılı Kanunda aynen yer almıştır. 

Önümüzde sadece düzenlenmesi gereken bir tek 
konu var. O konuyu dile getirmek istiyorum. Bu da, 
Anayasa Komisyonumuzun raporunun som kısmın
da yer almıştır. O kısmı okuyorum; (Anayasa Ko
misyonumuz da Tasarıdaki gerekçeye aynen katıldı
ğını ifade ettikten sonra raporunun son kısmında); 
«Ancak, Ek Geçici Maddenin düzenlenmesinde 1982 
Anayasasının 67 nci maddesinin üçüncü fıkrası ge
reğince seçimlerin yapılacağı gün yirmibir yaşını dol
durmuş olup da seçme hakkına sahip bulunan vatan
daşların seçime katılabilme olanağının sağlanması 
gereği de göz önünde tutulmalıdır. Seçmen kütük
lerinin bu şekilde güncelleştirilrnesiyle vatandaşların 
oy kullanma haklarının ortadan kaldırılması veya 
zorlaştırılması bahis konusu olmayacaktır.» şeklindeki 
kısımla gerçekten önemli bir eksikliğe işaret etmiş
tir. 

1961 Anayasamız kimlerin oy hakkı bulunduğu 
hususunu kanuna bırakmıştı. Nitekim, Anayasanın 
55 inci maddesinde; «Vatandaşlar kanunda gösteri
len şartlara uygun olarak, seçme ve seçilme hakkına 
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sahiptir.» denilmekte idi ve buna göre 298 sayılı Ka
nun bunu düzenlemişti. 7 nci maddesinde «21 yaşını 
dolduran...» demiş olmakla beraber, 34 üncü mad
desinde de 21 yaşını doldurmanın nasıl hesap edile
ceğini şöyle hükme bağlamıştı; üçüncü fıkra; «298 
sayılı Kanunun uygulanmasında herkes nüfus kütü
ğünde doğduğu ay ve günün yazılmış olup olmadığı
na bakılmaksızın, nüfus kütüğünde gösterilen doğum 
yılının son günü doğmuş gibi işleme tabi tutulur.» 

Bu hüküm, 2687 sayılı Kanunda da 2 nci mad
denin ikinci fıkrası şeklinde yer almıştır. Bu hük
me göre 1961 yılının son ayı ve son gününde doğ
muş olanlar ancak oy kullanabileceklerdir. Halbu
ki, 1962 yılının dokuzuncu ayına kadar doğmuş olan
lar da Ekim ayında seçimin yapılacağını varsayar
sak, 21 yaşını doldurmuş olmaktadırlar. 

1961 Anayasasında 21 yaş diye bir hüküm yer 
almadığı için Kanun, 21 yaşın nasıl hesap edilece
ğini kendi esnekliği içerisinde bir düzenlemeye tabi 
tutmuştu. Ancak, şimdi 1982 Anayasamız «Yirmibir 
yaşını dolduran her Türk vatandaşı, seçme ve halk-
oylamasına katılma hakkına sahiptir.» demektedir. 

Buna göre, bu geçici maddeye küçük bir ilâve 
yapmak ve dolayısıyla Anayasaya göre 21 yaşını I 
doldurmuş olanların seçme hakkının varlığını ortaya 
koymak lazım, bu hakkı kullanmaya imkân vermek 
lazım. 

Şimdi, Tasarı çok acele geldiği için fazla bir 
dü/enleme imkânı bulamadım. Ancak, bu konuda 
önerge vermemiş olmakla beraber önerilerimi arz 
etmek istiyorum ve Sayın Hükümet, Komisyon ve 
Yüce Heyetinizin takdirlerine sunacağım. 

Önce Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkındaki I 
Kanunda biraz evvel okuduğum «... doğduğu ay ve 
günün yazılmış olup olmadığına bakılmaksızın nü- I 
fus kütüğünde gösterilen doğum yılının son günü doğ- I 
muş gibi işleme tabi tutulur.» hükmü, Anayasamızın I 
67 nci maddesine göre yürürlükte olamaz, yürürlü- I 
ğü kalmamıştır. Dolayısıyla ona göre herhangi bir 
işlem yapılamaz ve yine ona göre yapılmış olan iş- I 
lemin de bir geçerliliği olmaz. I 

Bu itibarla, ıbu hükmün yürürlükten kaldırıldığı- I 
nı söylemey gerek yok. Eğer Komisyon ve Hükümet 
katılırsa aslında bunu dahi açıklığa kavuşturmak ve 
geçici maddenin sonuna «298 sayılı Kanunun 34 ün- I 
cü maddesinin üçüncü fıkrası ile 2687 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıl
mıştır.» demek lazım; ama konuyu sadece 21 yaşını I 
doldurmuş olanlar bakımından açıklığa kavuştur- | 

I mak için maddenin «Güncelleştirme işlemi, kütükle
rin muhtarlık bölgesi askı listesi halinde askıya çıka
rılması, bu listelerde ismi 'bulunmayanların ve yan
lış yazılanların başvurmalarına imkân sağlanması, 
yanlışlıkların düzeltilmesi ve eksikliklerin giderilmesi 

I suretiyle yapılır.» şeklinde olan ikinci fıkrasına bir 
ilâve yapmak gereği vardır. Bu fıkra bu şekliyle ga
yet güzel; ama 34 üncü maddenin üçüncü fıkrası yü
rürlükte olduğu için Yüksek Seçim Kurulu bu hük
me aykırı bir düzenlemeyi kendi ilân edeceği şartlar
la yapamaz. 

Bunu yapabilmek için buraya 'bir esneklik koy
mak lazım. O da, bu okuduğum fıkranın üçüncü sa
tırındaki «... ismi bulunmayanların...» ifadesinden 
sonra, «... ve ilân edilen seçim tarihine göre 21 yaşını 
doldurmuş olanların...» veya başka türlü öneriyo
rum, «... kütüklerin kesinleşme tarihinde 21 yaşını dol
durmuş olanların ve yanlış yazılanların başvurmala
rına...» şeklinde bir ilâve yapılacak, eklenecek olur
sa Tasarı, Anayasamızın 67 nci maddesine uygun ola
rak 21 yaşını dolduran vatandaşlara seçme hakkını 
sağlamış olur. Maruzatım bu kadardır, takdirlerini
ze sunarım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Sayın Başkan, çok değerli üyeler; 
'Bu Tasarı Komisyonumuzda görüşülürken gerek 

2687 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, gerekse 298 sa
yılı Kanunun 34 üncü maddesi nazara alınmış ve 
mecburen bunların paralelinde bir şekil verilmiş idi. 

Şimdi, 2687 sayılı Kanunun 2 nci maddesini arz 
ediyorum. Burada aynen şöyle denir; «Oylamaya 
katılma yeterliği; 

Madde 2. — Anayasanın halkoyuna sunulma
sında yirmibir yaşını bitiren her Türk vatandaşı oy 
verme hakkına sahiptir.» 

Bu esası aldık. Bunun dışında 298 sayılı Seçimle
rin Temel Hükümleri Hakkındaki Kanunun 34 ün
cü maddesinin üçüncü fıkrası kayıtlayıcı bir hüküm 
getiriyor. O da şöyle; «298 sayılı Kanunun uygulan
masında herkes nüfus kütüğünde doğduğu ay ve gü
nün yazılmış olup olmadığına bakılmaksızın nüfus 
kütüğünde gösterilen doğum yılının son günü doğ
muş gibi işleme tabi tutulur.» 

İşte bu amir hükümler karşısında biz maddeye 
okuduğum tarzda bir şekil vermiştik. Bununla bera
ber, Sayın Yarkın Anayasanın 67 nci maddesine gö-
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re 21 yaşım dolduranların oy kullanabileceğinden 
bahsettiler. Gayet tabiîdir ki, seçimin yapıldığı ta
rihten çok daha evvel, mesela bir ay veya iki ay ev
vel veya üç ay evvel 21 yaşını doldurduğu halde bir 
şahsın oy kullanamaması bize göre de bir hakkın 
kaybı mahiyetini taşır. 

işte bu mülahazalarla Komisyonumuz söz konu
su son fıkrayı değişik 'bir tarzda almıştı ve bu fık
rada da şöyle deniyordu; 

«Askıya çıkarılma tarihi ve askı süresi ile itiraz
lar, itiraz belgeleri, evvelce yazılmamış olanların ye
niden ne suretle yazılacağı ve yazılma şartları Yük
sek »Seçim Kurulunca belirlenir.» 

Yüksek Heyetinizin de malumu olduğu gibi, 
seçimler Yüksek Seçim Kurulunun Kontrol, Mura
kabe ve Kanunlar Dairesindeki direktifleri paralelin
de yapılmaktadır., 

Bu itibarla, biz bu hususun tanzimini, tedvirini 
Yüksek Seçim Kuruluna bırakmıştık. Bütün bunlar
la beraber ismi bulunmayan yeya kütüklerin askıya 
çıkarıldığı tarihte 21 yaşını dolduranların, doldur
muş olanların oy kullanması tarzındaki Sayın Yar-
kın'ın teklifine de tabiatıyla hiçbir mahzuru bulun
madığı için biz Adalet Komisyonu olarak katılıyo
ruz. 

Takdir Yüksek: Heyetinize aittir. Saygılarımla arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın Bakan, ilâve edeceğiniz bir husus var mı 

efendim?... 
ADALET BAKANI RtFAT BAYAZIT — Sa

yın Başkan, 1961 Anayasasında seçim yaşı gösteril
memiş, özel kanuna bırakılmıştır. 298 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesinde bu 21 yaş olarak vurgulanmış, 
34 üncü maddede ise bu yaşı, o yılın son ayının son 
gününde dolmuş olarak !kabul etmiş ve bu şekilde 
vurgulamıştır. Yine, Anayasanın Halkoyuna Sunul
ması Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinde de aynı 
ilke kabul edilmişti. Evvelki seçmen kütükleri bu 
uygulamalarla düzenlendi, fakat, o zaman, eski 1961 
Anayasa ve aynı zamanda Seçmen kütükleri hak
kındaki 298 sayılı Kanuna göre tedvin edilmişti bu 
hususlar. 

Yeni Anayasa, kesin olarak 21 yaşı vurgulamış
tır. Kütüklerin yazımında, Yüksek Komisyon hangi 
ayı kabul edecek onu bilmiyoruz. Yeniden Seçim 
Kanunu düzenlenecektir. Bu maddenin ne şekilde 
tedvin edileceğini de (bilmiyoruz. Çünkü bu husus 
Komisyonun yetkisi içerisindedir. Komisyonun rapo-
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runda bildirdiği şekilde, «Seçim günü 21 yaşını dol
duranlar oyunu kullanır» demek, «Bunun kontrolü 
imkânsızdır» görüşüne müsaadenizle katılamıyorum. 
Yalnız, askıya çıkarıldığı günde 21 yaşını doldurmuş 
olanları hususunu Yüce Kurulun takdirine bırakıyo
rum. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili, Sayın Dal ve 

Sayın Daçe'nin bir önergesi var okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 1 inci maddesine 

üçüncü fıkra olarak aşağıdaki metnin eklenmesini arz 
ederiz. 

Bekir Sami DAÇE Kemal DAL 

«Seçimin yapıldığı gün 21 yaşını dolduracak olup 
da seçmen kütüğünde kaydı olmayanların seçimin 
yapılacağı günden üç ay önce Seçim Kuruluna mü
racaatı halinde seçmen kütüğüne kaydı yapılır.» 

BAŞKAN — Sayın Dal, önergenizi açıklamak 
üzere buyurun efendim, 

(KEMAL DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 

Simdi görüşülmekte olan Tasarı, seçmen kütükle
rinin düzenlenmesiyle ilgili, Anayasanın halkoylama-
sındaki düzenlemenin aynen uygulaması ile ilgili bir 
Tasarı. Yalnız, o zaman Anayasa yürürlükte değildi. 
Şimdi Anayasa yürürlüğe girmiştir. 61 nci madde, «21 
yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme hakkına 
sahiptir.» diyor. Bunu, Anayasanın bu hükmüne en 
uygun bir şekilde uygulamak ve vatandaşlarımızın 
seçme hakkını tam manasıyla kullanmalarını sağla
mak için, seçimin yapıldığı gün 21 yaşını doldurmuş 
olanlara kadar teşmil etmekte yarar olduğu kanısın
dayım. Bu Anayasanın ruhuna en uygun çözüm tarzı
dır. 

Bu hususu getirilen Tasarı düzenlememektedir. 
Her ne kadar Sayın Adalet Komisyonu Sözcüsü, ge
tirilen maddenin son fıkrasının bunu seçim kurulları
na havale ettiğini ve seçim kurullarının bunu düzen
leyeceğini beyan etmiş ise de bu, doğrudan doğruya 
Anayasadan kaynaklanan bir haktır ve Seçim Kuru
luna bırakılmasının doğru olmadığı kanısındayız. Ka
nunla bu hakkın, en son raddesine kadar nasıl kulla
nılacağının düzenlenmesinde yarar vardır. 

Bu bakımdan, arkadaşım Sayın Sami Daçe ile 
birlikte verdiğimiz önerge, seçim günü 21 yaşını dol
durmuş olan kimselerin oy kullanmasını sağlayacak 
biçimdedir. 
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21 yaşını, seçim günü doldurmuş olan bu kimsele
rin, üç ay önce ISeçim Kuruluna başvurdukları tak
dirde, oy kullanmalarını sağlayacak biçimde bir fık
ra şeklindedir. Kabul edildiği takdirde zannediyorum 
Çözüme ulaşılır. Ancak, şunu da belirtelim: Bu gibi 
düzenlemeler birtakım ihtilaflı sonuçlar doğurabilir. 
İhtilaflarına rağmen, birtakım kötü kullanmalara 
rağmen, bir hakkın kullanılmasını önlemek doğru de
ğildir. Uyuşmazlıkları veyahut da kötüye kullanılma
sını önleyecek tedbiri almak, idarenin görevidir. Hak
kı tamamıyla teslim etmek gerekir. 

Bu bakımdan, biz, hakkı teslim etmek için, seçim 
günü 21 yaşını doldurmuş olana seçme hakkını sağla
yalım; fakat kötüye kullanılmasını önleyecek tedbir
leri idare almalıdır., Yani, bütün evraklarım vesaire-
yi göz önünde bulundurmak suretiyle kütüğe kayde
dilme, gerekli inceleme yapıldıktan sonra olmalıdır. 
Bunu açıklamada yarar vardır. 

Bir diğer husus: Onunla ilgili gerekli açıklamayı, 
diğerinde olduğu gibi, sayın arkadaşım Yarkın izah 
ettiler. 298 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde «Nü
fus kütüğünde doğum gününe bakılmaksızın, yılın 
son günü doğmuş sayılır,» ifadesi vardır. !Bu da sa
kıncalıdır kanımızca «Yılın son gününde doğmuş sa
yılma», «Doğduğu yılın ilk gününde doğmuş sayı
lır.» şeklinde düzenlenirse, bu 34 üncü madde bu şe
kilde değiştirilirse mesele kendiliğinden hallolur, bu 
sakınca da ortadan kaldırılmış olur. Ancak, bununla 
ilgili bir değişiklik gelmemiştir. Bu Kanunun yürürlü
ğe girmesinden önce veya (Bizim Komisyon da yapa
bilir bunu) Anayasa Komisyonu, seçimlerle ilgili dü
zenlemeleri buraya getirdiği zaman 298 sayılı Kanu
nun 34 üncü maddesinin bu hükmünün, yani, «Doğ
duğu güne bakılmaksızın, yılın son ıgününde doğmuş 
sayılacağına» dair hükmün, «Doğduğu güne bakıl
maksızın yılın ilk gününde yahut da ilk ayında doğ
muş sayılır» şeklinde düzeltildiği takdirde mesele, bu 
sakınca da giderilmek suretiyle hallolur. Zannediyo
rum, verdiğimiz önerge meseleyi çözüme bağlayacak
tır. Kabulünü rica ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 
.BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
Buyurun Sayın Gözübüyük. Aleyhinde efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜİBÜYÜK — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Sayın arkadaşımızın görüşü maalesef fiiliyata, tat

bikata hiçbir surette uygun değildir. Şöyle kil: Henüz, 
hiçbir suretle, belli olmayan bir tarihe atıf yapıla

maz ve bunun tatbik kabiliyeti de yoktur. Daha faz
la huzurunuzu işgale lüzum görmüyorum., Bu teklifin 
kabulü, hukuk sistemimiz bakımından, seçim tatbika
tı noktalarından ve günün de belli olmaması bakımın
dan kabul edilemez. Zira, kanunlarda objektivite asıl
dır; sübjektivite ile hükümler konulamaz. Maruza
tım bundan ibaret. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
ORHAN ALDIKAÇTI — Sayın ıBaşkan, izin ve

rir misiniz?. 
.'BAŞKAN — Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ORiHANALDlKAÇTI — Sayın (Başkan, Sayın 

Gözübüyük «Belli olmayan bir tarihe atıf yapıla
maz.» dediler. Tarih nüfus kâğıdındadır efendim ri
ca ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
önergenin lehinde konuşmuş oldunuz efendim. 

Sayın Komisyon, önerge üzerindeki görüşlerinizi 
lütfeder misiniz efendim?.. 

ADALET (KOMİSYONU BAŞKANI İM. İFEVZt 
UYGUNER — Sayın IBaşkan, Danışma Meclisinin 
değerli üyeleri; 

Biraz evvel Sayın Gözüyük arkadaşımız bir hu
sustan bahsettiler: Fiilî imkânsızlık. Seçim tarihi bu
günden ilân edilmiş olsa, belirlenmiş olsa o takdirde 
Anayasa Komisyonunun '(Dolayısıyla Sayın Dal ile 
Sayın Daçe'nin) görüşleri istikametinde seçimlerden 
üç ay geriye gitmek suretiyle seçmen kütükleri ilân 
edilir ve seçmen kütükleri ilân edilip askıya çıkarıl
dığı tarihten itibaren de seçmen kütüklerinde ismi 
yazılı olmayanlar giderler, derler ki, «Falan gün se
çim yapılacaktır, o seçim tarihinde ben 121 yaşını ta
mamlamış olacağım, beni kaydedin.» Onlar da ilân 
edilen seçim tarihine göre bakacaklar, eğer o tarihte 
21 yaşını bitirmiş ise, o takdirde kaydedilmesi lâzım 
bu öneriye gdre. 

Aslında bugün seçim tarihi ilan edilmiş değil, be
lirsiz bir tarih var önümüzde, belirsiz tarihe atıf ya
pılarak, «Şu tarihte 21 yaşını doldurmuştur» diye, ya
ni seçim günü 21 yaşını doldurup dolduramadığının 
önceden tespitine imkân yok, seçmen kütüğüne kay
dedilmesi için. 

ıBu yönden fiilî bir imkânsızlık vardır, bu sebeple 
seçim günü 21 yaşını doldurmuş olanların tespiti ve 
seçmen kütüklerine kaydı mümkün değildir. 

Şimdi ikinci alternatif olan Sayın Yarkın'ın öneri
sine geliyoruz. Sayın Yarkın iki öneride bulundular; 
birisi, seçim günü, olmadığı takdirde seçmen kütük
lerinin askıdan indirildiği tarihte !2ll yaşım dolduran
lar için. 
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Bu, bize göre, daha akılcı bir öneridir; bu öneriye 
katılıyoruz. Yani seçmen kütüklerinin askıdan indi
rildiği tarihte 211 yaşını doldurmuş olanları seçmen 
kütüklerine seçmen olarak kaydetmek mümkündür 
ve tatbikata uygun düşecektir. 

'Bu şekildeki bir öneriye Komisyon olarak katıl
dığımızı arz eder, saygılar sunarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon 
Başkanı. Yalnız, ISayın Yarkın'ın bir yazılı önergesi 
yok, bir temennide bulundular efendim. 

ADALET [KOMİSYONU BAŞKANI İM. FEVZİ 
UYGUNER — Biz düzenleyip arz edeceğiz efendim. 

BAŞKAN — Oldu efendim, bekleyelim. 
KÂZİM ÖZTÜİRIK — Komisyondan bir soru 

efendim. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, Sayın 

Bakandan da önerge üzerindeki görüşünü sorayım, 
bilahara sorulara zaten cevap verdireceğiz, 

Sayın Bakan, önerge üzerindeki görüşünüzü lüt
feder misiniz efendim? 

ADALET BAKANI RİFAT ıBAYAZIT — Sa
yın Başkan; Sayın Dal'ın vermiş olduğu önerge, Yük
sek Anayasa Komisyonunun elinde Seçim Kanunu 
mevcuttur. Bu Seçim Kanunu üzerinde inceleme yap
tıkları zaman bu konuyu dikkate alabilirler. 

Şimdi elimizdeki konu, 1982'de tanzim edilip ke
sinleşmiş bulunan seçmen kütüklerinin ileride yapıl
ması muhtemel olan, ki daha kesin de belli değil, Ka
sım 1983'te bir seçimin yapılması ya vakidir ya vaki 
değildir veyahut ileride yapılabilir; şimdi elimizde
ki mevzuata göre 10 Nisan'da kütüklerin yazılması 

3. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

BAŞKAİN — Sayın üyeler; Komisyonlarda mün
hal bulunan üyelikler için yapılan seçime ilişkin so
nuç ve tezkere gelmiştir, okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Komisyonlarda açık bulunan üyelikler için yapı

lan seçime (1129) üye katılmış ve neticede ilişik liste
de adları yazılı üyeler hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

IBiİgilerinize arz olunur., 
Tasnif Heyeti 

Halil ERTEM Halit ZAiRİBUN 
Üye Üye 

Eşref AKINCI 
Üye 

gerekir ve bu kütüklerin memleket çapında sokağa 
çıkma yasağı verilmek suretiyle kütük tanzimine gi
dilecektir. iBiz bunu önlemek için evvelce hazırlan
mış olan kütükler üzerinde işlem yapılsın istedik. 
Bunlar şayet seçim yapılacaksa Kasım ayı içerisinde, 
o zaman bu kütüklerden askıya çıkarılır, askı süresin
de Yüksek Seçim Kurulu ilan eder, bu ilanda kay
dedilmeyenler, hatta 21 yaşını doldurup da kaydı 
olmayanlar, 21 yaşını dolduranlar gelirler, kayıtla
rını yaptırırlar, 'kütükler kesinleşir, «Bu şekilde se
çimler yapılır.» dedik. 

Şimdi, seçimin ne günü yapılacağı belli olmadığı 
için daha önceden bu Kanunun içine bunu Idercetme-
ye imkân görmüyoruz, bunu Seçim Kanununda yeni 
bir düzenleme ile alabilirler. 

Takdir Yüce Kurulundur; katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Yani katılmıyorsunuz; gerek Ko

misyon, gerek Hükümet olarak Sayın Dal ve Sayın 
Daçe'nin önergesine katılmadığınızı beyan ediyorsu
nuz efendim. 

Sayın üyeler; Sayın Dal ve Sayın Daçe'nin öner
gesine Komisyon ve Hükümet, katılmadıklarını be
yan etmektedirler, önergenin dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. Dik
kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir efendim. 

Önergeyi Komisyona veriyorum, çünkü bir başka 
madde yok zaten; tek önerge. Komisyon da bir metin 
getirecek herhalde.. Eğer müsaade ederseniz o zaman 
Komisyona bir süre verelim ve bu arada biz diğer se
çim sonuçlarını ilan edelim.. 

Anayasa Komisyonu, İbrahim Göktepe : 92, Ka
mer Genç : 26 

Adalet Komisyonu, Bekir TÜNAY : 117 
Millî Eğitim Komisyonu, Adnan OREL : 1/1*2 
İktisadî İşler Komisyonu, Yavuz ALTDF: 116, 

Mustafa Yücel: 2 Boş : 1 
iBAŞKAN — Sayın üyeler; bu suretle aday olan 

üyelerimizden Sayın Gö'ktepe, Sayın Tünay, Sayın 
Orel ve Sayın Altop salt çoğunlukta aranan 81 oyu 
geçmek suretiyle birinci turda Anayasa, Adalet, Mil
lî Eğitim ve İktisadî işler Komisyonlarına seçilmiş 
bulunmaktadırlar; kendilerini kutlar, yeni görevlerin
de başarılar dilerim efendim. (Akışlar). 

SÜLEYMAN SIRRI KURCALI — Sayın Baş
kan; ıbu konuda kısa bir maruzatta bulunmak istiyo
rum. Usulle ilgili olarak. 

IH. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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BAŞKAN — Efendim, seçim uygulaması zanne
derim bitti. Artık yeni bir seçim içinse dinleyelim Sa
yın Kırcalı. Daha iki üyeliğimiz münhaldir; o neden
le, usule ilişkin bir durum var; buyurun. 

SÜLHYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar; 

Biraz evvel Sayın Başkanımızın, Sayın Öztürk'ün 
çok haklı açıklamalarından sonra bir cevapları ol
du, «Bir arkadaşımız talepte bulunmamışsa herhangi 
bir komisyon için, bizr ne yapabiliriz?» dediler. 

Aslında olay böyle cereyan etmedi. Ben bunun, 
evvelki uygulamanın sakatlığını ortaya koymak sure
tiyle müstakbel gelişmelerin o yolda olmamasını sağ
lamak istiyorum: Maksadım bu., 

Efendim; bu yıl Başkanlık Divanı, bütün komis
yonların üye miktarını tespit etti. Bunların toplamı 
149 ediyordu. Yani her komisyonda birer kişi ola
cak, toplam 149 kişi ediyordu. 9 kişi de Başkanlık Di
vanı idi, 158 kişi oluyordu. Bu tespitin yapıldığı ta
rihte Danışma Meclisimizin mevcudu (ölenlere rah
met, ayrılanlara başarılar diliyoruz) 158 kişi idi ve ilk 
seçim yapıldığı zaman bütün arkadaşlarımız adaylık
larını koydular, yalnız, Mustafa Yücel burada değil
di, burada bulunmayan arkadaşların bir kısmı için de 
zaten adaylıkları konmuştu. Bu arada, iki arkadaşımız 
iki yerden adaylığını koymuştu: Biri Salih İnal, biri 
de Sayın Koran, Sayın İnal'e Sayın Başkan dedi ki, 
«İki komisyondan ayrılmanız gerekir, birini tercih 
ediniz.» Sayın İnal, Tarım 'Komisyonunu tercih etti, 
Malî llşler (Komisyonundan ayrıldılar. Diğer arkada-' 
şımız, «Hayır, ben ayrılmayacağım, her iki komis
yonda da kalacağım.» Şimdi, bu durum tahtında bir 
arkadaşımız iki komisyonda olmak suretiyle 149 üye 
tamamlanmış oldu. Şimdi Mustafa Yücel, nereye 
adaylığını koyabilirdi? Artık yer kalmamıştı. Yani 
bir itirazla, benim anladığım kadarıyla, Sayın Başkan
lık Divanı, çok isabetli bulduğum evvelki kararların
dan caymış oldular. Çünkü 149 rakamı tespit edilir
ken, bütün komisyonların her birinde üyelerin tek tek 
yer alması suretiyle tespit edilmiş bulunan bir rakam
dı. 

iBu suretle, bazı arkadaşlara komisyonlara üye ol
ma imkânı kaldırıldı. ,Bu benim kanıma göre, İçtüzüğe 
aykırıdır. Şu sebeple aykırıdır; düşününüz ki, bir ko
misyona üye olan bir arkadaşımız, eğer o komisyo
nun toplantılarına beş defa devam etmezse, üyeliği 

sona erecektir., Halbuki bir üyemiz komisyona girme
mek suretiyle hiç gelmemek hakkına sahip olacak. Bu 
bence büyük bir çelişkiyi ifade eder. Şimdi, arkadaş
larımızın uygulamada kusurları yok, benim anladı
ğım kadarıyla Sayın Başkanlık Divanı almış olduğu 
çok isabetli kararı uygulamada tereddüt göstermiştir 
ve sapmada bulunmuştur. Bu sebeple bizlerin aday 
olma ve komisyonlara üye olma imkânımız kalkmış
tır. Bunun değişmesini temenni ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 

Yalnız Yüce Genel Kurulun ıttılalarına arz edil
mesi gereken başka bir husus daha vardır. Biraz ev
vel Sayın ıKırealı'nın da beyan buyurdukları gibi, se
çimler yapıldığı zaman 1,58 üyemiz vardı. Bunun 149 
unun mutlaka komisyonlarda görev alması esası dü
şünülmüştü. Oysa bugün 154 üyemiz var, 9 Başkan
lık Divanı üyemizi çıkardığınız zaman mutlaka ko
misyonlarda yine münhal olacak ve bazı komisyonlar
da da bir arkadaş iki komisyonda birden görev almak 
suretiyle bu boşluğu gidermek durumunda kalacak
tır. İkincisi; bir başka komisyonda boşalma olduğu 
takdirde bir başka arkadaşımızın da istifa suretiyle 
bu komisyona aday olması durumu da ortaya çıka
bilecektir. Oysa, bütün üyelerin arzu ettikleri istika
mette istedikleri komisyonda aday olma haklarını en
gelleyen bir durum da İçtüzüğümüzde mevcut değil
dir. Nitekim, komisyonlardan istifa eden Sayın Tü-
nay, bugün bir başka komisyona aday olmuştur ve 
seçilmişlerdir. İBu bakımdan, sizin komisyonda göre
viniz var, bir başka arkadaşın komisyonda şu anda 
görevi yok. O nedenle o komisyona mutlaka o arka
daşı seçelim diye Başkanlık Divanı Yüce Genel Kuru
la yeniden bir fikir getirmesi bize göre, şu an için 
mümkün değildir. Arzu eden arkadaşlarımız, ister ko
misyonda görevli olsun, ister olmasın münhal bulu
nan üyeliklere aday olabilirler. Mamafih bu konuyu 
yine de 'bundan sonraki uygulamalarda göz önünde 
'bulunduracağımızı da arz etmek isterim. Teşekkür 
ederim efendim., 

BASjKAN — Sayın (Komisyon, bir metin... 

ADALET KOMİSYONU SJDZOÜSÜ ENİS MtU-
RATOÖLU — IMetini hazırlıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz bir 10 
dakika ara vereyim. Çünkü, Genel Kurulu da bu şe
kilde bekletmek bilmiyorum.. 
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(ADALET KOMİSYONU SOZÖÜSÜ EİNİİS MU-
RIATOĞLU — Efendim, ben zatıâlinize 10 dakika 
ara vermenizi rica etmiştim, siz kaale almadınız efen
dim. 

Başkan — öyle mi efendim, estağfurullah. 

Sayın üyeler; Adalet Komisyonu dikkate alınan 
önerge ile birlikte yeni bir metin hazırlayacağını be
yan buyurmuştur. Bu nedenle Birleşime 10 dakika 
ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 15.10 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.20 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 76 ncı Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

2, — 26.4.1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 
Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/646) 
(S. Sayısı: 362) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Sayın üyeler, Adalet Komisyonundan gelen 1 inci 
madde ile ilgili yeni metni okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 1 inci maddesine 

aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 
«Kütüklerde ismi bulunmayanların seçmen kütük

lerinin askıdan indirildiği tarihte 21 yaşını bitirmiş 
olanlar başvuruları üzerine seçmen kütüklerine kay
dolunur.» 

M. Fevzi UYGUNER Enis MURATOĞLU 
Adalet Komisyonu Başkanı Sözcü 

BAŞKAN — Sayın Daçe, önergenize uygun ola
rak bir düzenleme yapılmış mı efendim? 

BEKİR SAMİ DAÇE — önergeye Komisyon ka
tılmamıştır. Arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Yeni bir düzenleme; bir fıkra ilave /; 

etmişler ama... 

BEKİR SAMİ DAÇE — Etmişler; fakat bizim 
amaçladığımız noktaya gelinmemiştir. 

BAŞKAN — Oldu efendim. 
Sayın üyeler, Komisyondan gelen metni oyları

nıza sunuyorum efendim. Metni kabul edenler... Ka
bul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

Son fıkra olarak... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEVZİ 
UYGUNER — Son fıkra oluyor; yalnız «yazılmamış 
olanlardan» olacak efendim. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz, bir daha 
okuyayım Sayın Başkan... «Kütüklerde ismi bulun
mayanların seçmen kütüklerinin askıdan indirildiği ta
rihte 21 yaşını bitirmiş olanlardan başvuruları üze
rine seçmen kütüklerine kaydolunur.» mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEVZİ 
UYGUNER — Onu lütfeder misiniz Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Lütfen yeniden efendim, bendeniz 
de okuyamadım da. 

«Kütüklerde ismi bulunmayanlardan seçmen kü
tüklerinin askıdan indirildiği tarihte 21 yaşını bitir
miş olanlar, başvuruları üzerine seçmen kütüklerine 
kaydolunurlar.» Redaksiyonla ilgili bu düzeltme ya
pılmıştır. 

Sayın üyeler, maddeyi, eklenmiş bu fıkrayla bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 
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ikinci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük, 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var 

mı?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yürütme, 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var 

mı?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Tasarıyı tümüyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kanun Tasarısı kabul 
edilmiştir; hayırlı, uğurlu olsun efendim. 

Sayın Bakan, bu konuda bir diyeceğiniz var mı 
efendim? 

ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Sayın 
Başkan, sayın üyeler; 

Göstermiş olduğunuz ilgiye ve kabul ettiğiniz Ta
sarıdan dolayı hizmetlerinize sonsuz şükranlarımızı 
arz ederiz. 

Sağolun. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. Ge

rek Sayın Hükümetin, gerek Komisyonun çalışma
larına biz de teşekkür ediyoruz efendim. 

2. — Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demir, Ma
denleri He Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletil
mesini Düzenleyen Kanun Tasarısı ve İktisadî İşler 
Komisyonu Raporu. (1/118) (S. Sayısı : 184'e 1 inci 
ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, daha evvel almış ol
duğunuz karar gereği, «Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, 
Demir ^ladenleri ile Nükleer Enerji Hammaddeleri
nin işletilmesini Düzenleyen Kanun Tasarı ve 

(1) 184'e 1 inci ek S. Sayılı Basmayazı Tutanağın so
nulla eklidir. 

İktisadî İşler Komisyonu Raporu» üzerindeki görüş
melere başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini al
mışlardır efendim. 

Sayın üyeler, Komisyon raporunun okunup okun
maması hususunu oylarınıza sunuyorum. Okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun 
okunması kabul edilmiştir; okutuyorum efendim: 

(İktisadî İşler Komisyonu Raporu Okundu) 
BAŞKAN — Karşı oy yazısı sahibi, Sayın Sarıoğ-

lu söz almıştır. Zannederim görüşlerini ayrıca açık
layacaklar. Sayın Sanoğlu söz alan arkadaşlar için
desiniz; değil mi efendim? 

PAŞA SARIOĞLU — Evet. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Raporu dinlediniz. Ta

sarının tümü üzerinde şu ana kadar dokuz arkadaşı
mız söz istemiştir. 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun okuya

yım. Daha sonra da söz isteyenlerin isimlerini ala
cağım efendim. 

Sayın Peyöz, Sayın Baysal, Sayın Bayer, Sayın 
Gürbüz, Sayın Sanoğlu, Sayın Çakmakçı, Sayın Ha-
mitoğulları, Sayın Vardal, Sayın Pamak, Sayın Ba-
rangil söz istiyorlar ve sıra ile kaydediyorum. Sayın 
Aşkın, Sayın Akıncı, Sayın Haznedar, Sayın Uğur... 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Paşa Sarıoğlu'nu yazdım efen

dim. Okudum zaten. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım; ben söz 

istediğim zaman zannederim bir arkadaşımız vardı. 
Onun için bu sıranın tashihini istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, siz söz istediğinizde ge
len arkadaşların hepsini Başkanlık Divanı tek tek 
kırmızı kalemle yazmıştır. Zatıâlinizin hem kendinize 
ait, hem de Sayın Fırat'a ait bir son söz yazısı var
dır; o da bu şekilde işleme konmuştur efendim. 

Sayın Genç, Sayın Cebeci, Sayın Tuzcu, Sayın 
Bilge, Sayın Sağışman, Sayın Yılmaz, Sayın Gürel. 

Zannederim salonda bulunan tüm üyeler söz hak
larını tek tek kullanacaklar efendim. 

Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Müsaade ederseniz efendim; 21 arkadaşımız söz 

istemiş bulunmaktadır. 
Sayın üyeler; 21 arkadaşımız söz isteyince görüş

melerin, İçtüzük gereği belirli sistem içinde yürütül
mesini sağlama bakımından 58 inci maddenin son 
fıkrasına göre 10'ar dakika ile kısıtlı olarak konuş
maları hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
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PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, oya sunul
muş şeyi... Lütfen bu gibi hallerde sormanız lazım. 

BAŞKAN — Efendim, neyi soracağım? 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, bu çok 

önemli bir konu. Bu Tasarı üzerinde arkadaşlarımı
zın değerli görüşleri vardır. Herkes fikrini açıklasın; 
ona göre, herkes vicdanına göre oy kullanacak... 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, şu anda zaten bü
tün arkadaşlarımızın bu dediğiniz hususa kesinlikle 
riayet edeceği hususunda tam bir fikir beraberliği 
içindeyiz. Her arkadaşımız, elbette dinleyecek ve açık 
olarak vicdanına ve onun sesine uygun olarak oyu
nu kullanacaktır. 

Ancak şu var ki, (Müsaade buyurun) 21 tane üye 
arkadaşımızı birer saatten dinlediğiniz takdirde 21 
saat eder; yalnız tümü üzerindeki görüşmeler. Bunu, 
süre ile kısıtlama durumundayız ve İçtüzüğün de 58 
inci maddesine göre Başkan olarak bu hakkımızı 
kullandık. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım; yalnız, 
bunu oya sunmadan önce bir görüş almanız lazım. 

BAŞKAN — Yok efendim, böyle bir şey de yok. 
İçtüzük, «İster; yapar» diyor; İçtüzükte görüş açılır 
da, buna göre şu yapılsın bu yapılsın diye bir husus 
yok. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, o zaman 
beş dakikayla yaparsanız, daha çabuk olur. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, tamam; 
yüce oylarınızla bu husus açıklığa kavuşmuştur. 

Sayın Peköz, buyurun efendim. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, müsaade bu-
yurulursa Kanun Tasarısıyla ilgili olarak evvela bir 
açıklama yapmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, müzakerenin başında mı 
bir açıklama yapacaksınız?.. 

İKTISADÎ İŞLER KOMISYONU BAŞKAM 
NURİ ÖZGÖKER — Evet efendim, başlangıçta... 

BAŞKAN — Ben de, bütün arkadaşlar konuş
tuktan sonra açıklamanızla birlikte, Komisyon olarak 
sorulara cevap vermenizi daha uygun görmüştüm. 

İKTISADÎ İŞLER KOMISYONU BAŞKAM 
NURİ ÖZGÖKER — Hayır efendim, bu cevap değil
dir; bir takdim konuşması olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Peköz, özür dilerim; Komis
yon Başkanı ayrıca bu hususta Yüce Genel Kurulu 
aydınlatmak isterler. 

Buyurun Sayın Özgöker. 

İKTISADÎ İŞLER KOMISYONU BAŞKAM 
NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin sayın üyeler; 

İnceleme ve onaylarınıza sunulmuş bulunan Dev
letçe İşletilecek Madenler ve 2172 sayılı Kanunun 
iptali Hakkındaki Kanun Tasarısı üzerinde müsaa
delerinizle kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 

Amaç, Tasarının anahatlarını açıklamak; Maden 
Kanununda niçin bir değişiklik gerektiğini ve hangi 
noktalara dikkat edilmesinde yarar görüldüğünü be
lirtmektir. 

Şu bir gerçektir ki, yeraltı zenginlikleri ve doğal 
kaynaklarımız bu topraklar üzerinde yaşayan 45 mil
yon Türk'ün ortak malıdır. Milletin malını, miletin 
yararına en iyi şekilde kullanmak ve kullanılmasını 
sağlamak da devletin görevidir. Bu husus, yeni Ana
yasamızın 168 inci maddesinde çok açık bir şekilde 
belirtilmiştir. Madde aynen şöyledir: 

«Tabiî servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi 
hakkı Devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre 
için, gerçek ve tüzelkişilere devredebilir. Hangi tabiî 
servet ve kaynağın arama ve işletmesinin, Devletin 
gerçek ve tüzelkişilerle ortak olarak veya doğrudan 
gerçek ve tüzelkişiler eliyle yapılması, kanunun açık 
iznine bağlıdır. Bu durumda gerçek ve tüzelkişilerin 
uyması gereken şartlar ve Devletçe yapılacak gözetim, 
denetim usul ve esasları ve müeyyideler kanunda gös
terilir.» 

Görülüyor ki, madenlerin aranması ve işletilme
si hakkı Devlete bırakılmıştır. Bu hak, kullanılsın 
diye verilmiştir. Diğer bir deyimle, bu bir görevdir. 
Devlet, bu görevi yapabilmek için bir düzen kur
mak zorundadır. Bu düzende Devletin yükleneceği 
liş vardır, özel ve tüzelkişilere devredebileceği işler 
vardır; gerçek ve tüzelkişilerle birlikte yapmayı uy
gun göreceği işler vardır. İşte bu düzen kanunla or
taya konur. Dolayısıyla Devlet böyle bir kanun yap
mak mecburiyetindedir. 

Şimdiye kadar çıkarılan kanunlarla bir düzen ku
rulmaya çalışılmış; ancak kurulan düzenin istenilen 
sonuçları vermediği görülmüş, millet yararına daha 
iyi sonuçlar alabilmek için bazı düzeltmeler veya ye
ni düzenlemeler yapılması zarureti ortaya çıkmıştır. 

Şimdi, kronolojik olarak bazı istatistikler sunmak 
suretiyle ve tarihçeye de dokunarak gelişmeleri ve bu
gün vardığımız noktayı kısaca gözden geçirelim. 

Anadoluda çok eski çağlardan beri yapılan maden 
işletmeciliği, Osmanlı İmparatorluğu döneminde daha 
ziyade örf, âdet ve fermanlarla yürütülmüştür. Tan-

— 100 — 



Danışma Meclisi B : 76 28 . 3 . 1983 O : 2 

zimattan sonra imparatorluk topraklarında çıkarılan 
madenlerin mülkiyet ve işletme haklarının düzenlen
mesi ihtiyacı doğmuş, 1858 yılında Arazi Kanunna
mesi çıkarılarak madenler üzerinde mülkiyet ve iş
letme hakkı şu şekilde formüle edilmiş; «Mirî veya 
vakıf arazide bulunan madenler Beytülmala; sahih 
vakıflarda, mülk arsalarında bulunan madenler sa
hiplerine aittir.» Arazi Kanunnamesinde, madeni bu
lana «Mucitlik hakkı» tanınmakta, «Metruk veya sa
hipsiz arazide bulunan madenlerin beşte biri dev
lete, geri kalanları ise bulucuya ait olduğu» belirtil
mektedir. Madenlerin işletilmesi genellikle mültezim
ler eliyle yapılmıştır. 

Madenlerle 'ilgili mevzuat kısaca şunlar : 

1921 yılında Taş Ocakları Nizamnamesi, 1906 yı
lında Maadin Nizamnamesi, 1921'de Zonguldak ve 
Ereğli Havza-i Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozla
rının Amme Menafi-i Umurriiyesine Olarak Satışına 
Dair Kanun, 1921'de Ereğli Havza-i Famiyesi Maden 
Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun, 1925'te 
Maadîn Nizamnamesinin Bazı Maddelerinin Tadiline 
Dair Kanun, 1929'da 608 sayılı Kanunun 1 inci Mad
desini Değiştiren Kanun, 1935'te Maden Tetkik Ara
ma Enstitüsü Kanunu, yine 1935'te Etibank Kanunu, 
1937'de Hükümetle Ereğli Şirketi Arasında Akdedilen 
Satın Alma Mukavelesinin Tasdikine Dair Kanun ve 
Mukavele, 1938'de Mahrukat Kanunu, 1940'da Ereğ
li Kömür Havzasındaki Ocakların Devletçe İşletilme
si Hakkında Kanun, 1942'de Madenlerin Arama ve 
işletilmesi Hakkında 4268 sayılı Kanun. 

Cumhuriyet Devrinde çıkarılan 608, 2818 ve 4268 
sayılı maden kanunlarında imtiyaz şartları, işletme 
şartları ve yükümlülükleri yeniden düzenlenmiştir. 

1954 yılında çıkartılan 6309 sayılı Kanun, «Tabiat
ta basit, mürekkep veya mahlut halde bulunan hemen 
hemen bütün madenlerle bunları ihtiva eden sular ve 
gazları» kapsamına almıştır. «Madenlerin aranması, 
işletilmesi ve üzerinde hak iktisabı bu Kanun hüküm
lerine tabidir.» Bu ifade, maden rejimimizi gösterir. 
«Mülkiyet bakımından da, madenler Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında olup içinde bulundukları arazi
nin mülkiyetine tabi değildir.» 

Bu Kanun, uygulamada daha ziyade buluculu
ğa önem vermiştir. Madenlerin işletilmesinde yatırımı 
teşvik edici unsurlara pek fazla yer vermediği gibi, 
Devlet adına kontrol yapabilecek gerekli sistemlerin 
kurulup uygulanmasını da sağlayamamıştır. 

6309 sayılı Yasanın yetersizliği dikkate alınarak 
1961 Anayasasının 130 uncu maddesi uyarınca, ma

denciliği yeniden düzenlemek üzere 1978 yılında 2172 
sayılı Yasa çıkarılmıştır. Anayasaya göre bu iznin 
nasıl verilebileceği ve şartları 6309 sayılı Maden Ka
nununda hükme bağlanmıştır. 

2172 sayılı Kanun amaç olarak, «Ülkenin enerji 
sorununun çözümlenmesi ve sanayi kesiminin ham
madde ihtiyacının sağlıklı bir şekilde karşılanabil
mesi için önemli linyit, demir ve bor yataklarının 
Devlet kuruluşları eliyle işletilmesini sağlamak üzere, 
bu konuda evvelce verilen izinlerin bakanlar kurulu 
kararıyla kaldırılmasını» benimsemiştir. 

2172 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Kararna
meye göre, «özel teşebbüs elindeki 925 maden saha
sının (Ki, bunlar kömür, bor ve demirdir) geri alma 
işlemi yapılacağı» öngörülmüştür. Buna karşılık, 
şimdiye kadar, ancak 163 sahanın işlemi tamamlanabil
miştir. işlemi tamamlanan sahalardan demir saha
larında, Demir Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğü 
eski işletmecilerle anlaşma yaparak işletmeyi devam 
ettirmeye çalışmış, termik santrallar civarında olan 
kömür sahalarının da Türkiye Kömür işletmeleri, ara
ma ve işletme faaliyetlerinde bulunmuştur. 

Bor sahalarında Etibank, öncelikle ve aralıksız 
programlı bir arama faaliyetine girişmiş ve önrezerv 
tespitlerini yapmıştır. Bundan sonra havza halinde 
işletme projesini hazırlatırken üretime geçmiştir. 

2172 sayılı Kanuna göre tespit edilen bor sahaları: 
Saha adedi 55, işlemi tamamlanıp Etibank'a dev

redilen 9, işlemi tamamlanamayan 7, üzerinde hiçbir 
işlem yapılmayan 39. 

2172 sayılı Kanunun kabulünden sonra ufak kö
mür işletmeleri atıl vaziyete girmiş, demirde amaca 
uygun gelişme olmamış, ithalat yapılmış. Borda ama
cın tahakkuku pazarlama ve satış yönünden değişik
lik girişimleri nedeniyle dalgalanmalara sebep ol
muş, özel sektör madencilik yatırımlarını durdurmuş
tur. Görülmüştür ki, 2172 sayılı Yasa, madencilik gibi, 
uzun vadeli yatırımların yapılmasını gerektiren bir 
konuda köklü yasal düzenlemeler getirmek yerine, 
Bakanlar Kurulu kararnameleriyle bu alanı düzenle
yen hükümler getirmiştir. Bu kararnameler uyarınca-
da bir kısım madenler devletleştirilmiştir. 

2172 sayılı Yasa gereğince yapılması gereken uy
gulamalarda devlet hazırlık yapmadan madenlere el 
koyduğu için her şey muattal kaldı. Birçok madenler
de faaliyet durdu, devlet el koyduklarının birçoğu
nu kısa zamanda işletemedi. Özel sektör de şüphe 
içinde olduğu için madenleri işletmedi. Yalnız şunu 
belirtelim ki, bu durum sadece sorumluların ihmalin-
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den ileri gelmiştir. Devlet teşkilatında politik neden
lerle tecrübesiz ve yeteneksiz yöneticileri görevlendir
mek devleti zor durumda bırakmak demektir. Hiçbir 
hazırlık yapmadan teşkilat kurmadan bu madenleri 
işletecek ekipleri oluşturmadan madenlere el koy
mak ve birçok madenlerde faaliyetleri durdurmaya ne
den olmak, ülke ve millete kötülük yapmaktır. Bu 
davranış, ekonomik ve sosyal yaşama musallat olan 
anarşiden başka bir şey değildir. 

Anayasa ve Maden Yasası devlet maden işletme
lerini millet yararına düzenleme yetki ve görevini 
vermiştir. Düzenleme ekonomiye iyilik getirme ve ve
rim artırma yönünden olur. Madenciliği ve maden 
çalışmalarını felç hale getirmekle ancak devlet sabo
te edilmiş olur. 

Düzenin nasıl işleyeceğini düşünmeyen ve planla
mayan ve faaliyette bulunan 925 sahaya el koyan ve 
buradaki faaliyetleri durduran ve iki yılla; yani 1980 
yılma kadar ancak bunlardan 163 saha için tedbir 
alabilen bir Bakanlar Kurulu ve bu Kurula müşa
virlik edenlerin sorumluluğu yok mudur?.. Hiçbir 
kişi, grup, parti ve kurula devleti sabote eden ve dev
leti millet önünde küçük düşürme fırsatı onlara veril
memelidir. Devlet, iyi planlanmış işlerde ehliyetli yö
neticiler kullanırsa, programlı çalışmak suretiyle et
kin ve verimli faaliyetler gerçekleştirebilir, ekonomi
ye ve istihdama katkıda bulunabilir, sosyal görevini 
yerine getirir. «Devlet, maden işletmeciliği yapamaz» 
tarzındaki bir düşünce tamamen geçersizdir. 

Özetle denilebilir ki, 2172 sayılı Yasa ile gerek 
kamu ve gerekse özel sektörde istenilen hedefe ula
şılamadığı açıkça görülmüştür. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
İncelemeye başladığımız bu Tasarı yukarıda arz 

edilen sakınca, yanlışlık ve noksanları düzeltmek 
amacıyla hazırlanmıştır. Şunu belirtmeliyim ki, bu
gün Maden Kanunu çerçevesinde arama ve işletme 
için ruhsat verilen dokuz bin sahadan sadece 150 
kadarı devlete aittir, devletçe işletilmektedir ve iş
letilecektir. 2172 sayılı Kanun gereğince yayınlanan 
Bakanlar Kurulu kararnameleriyle el konulan özel 
teşebbüse ait 925 maden sahasından ancak 133 ta
nesinin devir işlemini tamamladığını az önce açıkla
mıştık. Elimizdeki Tasarı ile 62 linyit ocağı, toplam 
55 kadar bor sahası, asfaltit ve uranyum sahalarının 
devlet tarafından işletilmesi öngörülmekte ve el ko
nulan 925 sahanın 800'den fazlası eski sahiplerine 
ve özel ve tüzelkişilere iade edilmekte ve yararlan
malarına arz edilmektedir. 1981 ve 1982 yıllarında 
devlet tarafından 33 ve özel sektöre 43 maden türü 

sahası bilfiil çalıştırılmıştır. Bunlardan 30 maden tü
ründen fazlası ihraç edilmiştir. Görülüyor ki, ülke
mizde üretilen 40'dan fazla maden türünden sadece 
üç türüne devletçe el konulmaktadır. Bunlar, bor, uran
yum ve asfaltit'tir. Bu da devletin Anayasal görev
leri ve politikaları gereğidir. Ayrıca, dokuz bin ruh
sattan ve haktan sadece 150 kadarı devlete bırakıl
maktadır. özel sektör ve kurumlar için bundan da
da geniş maden ufuklarının açılması düşünülebilir 
mi?.. Bunun neresi katı devletçiliktir?. 

2172 sayılı Kanun özel teşebbüsün yatırım yapma
sını teşvik etmediği ve (hatta önlemek durumunda ol« 
duğu için kaldırılmak istenmektedir. Getirilen Tasa
rı ile Anayasanın devlete verdiği görev yerine geti
rilmektedir. Buraya kadar ülkemizde madenciliğin 
tarihçesi ve maden mevzuatı ve uygulama sonuçlan 
hakkında özet bilgi sundum. 

Şimdi müsaade buyurulursa üretim ve ihracat mik
tarı değerleri hakkında çok kısa bilgi sunalım. 

Son beş yıllık devreye ait bazı dikkat çekici ista
tistikler. 

1978 yılında toplam maden ihracatı kamu sektörü 
için 69 milyon dolar, özel sektör 97 milyon dolar, top
lam 167 milyon dolar. 

1980 yılında kamu 178 milyon dolar, özel 66 mil
yon, toplam 244 milyon dolar. 

Bir de, yalnız bortuzu ve ürünlerini dikkate alır
sak, 1978 yılı kamu sektörü 40 milyon, özel sektör 
44 milyon dolar, toplam 84 milyon dolar. 

1980 yılında kamu 123 milyon dolar, özel 15 mil
yon dolar, toplam 138 milyon dolar. 

Genel ihracat tablosunu değerlendirirsek, 1978 yı
lında özel sektör en yüksek düzeyini 97 milyon do
larla bulmuş, kamu bu yıl sadece 69 milyon dolarlık 
ihracat yapmış toplam ihracat 167 milyon dolar ol
muştur. Buna göre oranlar, özel sektör ı% 58, kamu 
'%42. 

1980 yılında ise, ihracat en yüksek düzeydedir, özel 
sektör 66 milyon dolarla % 27, kamu ise, 178 mil
yon dolarla'% 73 oranına ulaşıyor. 

Bortuzlarına gelince; 1978 yılında özel sektör en 
yüksek düzeyinde 44 milyon dolarla '% 52 oranla, ka
mu 40 milyon dolarla % 48 oranla, 

1980 yılında ise, özel sektör 15 milyon dolarla 
% 11, kamu 123 milyon dolarla % 89 oranına ula
şıyor. Dikkatlerinize sunarız ki, bu yıl toplam ihracat 
en yüksek düzeyde idi. 

Toplam ihracat içerisinde yer alan belli başlı ma
denler de şunlardır. Bor, bortuzları, krom, ferrokrom, 
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antimuan, barit, manyezit, stronsium, molibden, bok
sit, eiva, zımpara, karpit, mermer. 

Halen bilfiil çalıştırılan önemli madenlerden dev
let ve özel sektöre ait olanlar hakkında kısa bilgi ve
riyorum. 

Krom, kamu 18, özel 57. Bunlar 1981 yılı için. 
Volfram, kamu 1, özel 3. 
Manyezit, kamu 13, özel 19. 
Bakır, kamu 5, özel 5. 
Civa, kamu 4, özel yok. 
Bortuzu, kamu 13, özel yok. 
Asfaltit, kamu 5, özel 1,: 
Kurşun, kamu 5, özel 9. 
Çinko, kamu 1, özel 14. 
Kurşun Çinko, kamu 1, özel 22. 
Konuya ait şu tamamlayıcı bilgileri sunalım. 

Etibank 1935 yılında kurulduğu sıralarda ülkemiz
deki kükürt, kömür, bakır gibi madenler yabancı şir
ketlerin elinde idi. O dönemde Hükümet, bu şirketle
rin elindeki hisseleri satın alıp Eti!bank'a devretme-
siyle madencilikte devlet işletmeciliği başlamış oldu. 
Etibank, bakır, kükürt, krom, kömür, molibden gibi 
madenleri işletirken, aynı zamanda ülkemiz maden
ciliğine gerek bilgi, gerekse sermaye birikimi yaratma 
imkânı sağlamıştır. 1957'de kömür işletmelerinin ay
rılmasından sonra Etibank bor madenlerini'işletmeye 
başlamış ve tuvenden, tuvenan madeninden mamul 
maddeye geçiş için büyük yatırımlar yapmıştır. Böy
lece mamul, yarı mamul madde üretim politikası iz
lenmeye başlanmış, diğer madenlerde de bu politi
kaya uygun olarak yatırımlar sürdürülmüştür.; 

Kamu işletmelerinde karşılaşılan sorunlar zarar 
eden işletmeler ve zarar nedenleri: 

(Bugünkü durumda Etibank'ın zarar eden işletme
leri civa, bakır ve aliminyum işletmeleridir. Bunun 
nedeni, civa, çevre kirlenmesi nedeniyle dünyada civa 
tüketiminin azalması, dünya borsalarında civa fiyat
larının düşmesi ve yeraltı işletmeciliği maliyetinin yük
sek olması. Bakır, bakır tesisleri eski ve yıpranmıştır. 
Bakır cevherinin tenörü düşüktür. Aliminyum; enerji 
darboğazı nedeniyle aliminyum tesisleri % 50 kapa
site ile çalışabilmektedir. Şimdi bu zararların gide
rilmesine çalışılmakta, tedbir alınmaktadır. Bugün 
Etibank bor madenciliğinden 15 milyar Türk Lirası 
civarında kâr sağlamaktadır. Krom ve ferrokrom ma
denciliği de devamlı kâr etmektedir. Etibank'ın bor 
madenciliğinden sağladığı 15 milyar Türk Lirasından 
başka Türk ekonomisine ve Maliyesine vergi olarak 
katkısı 1981 yılında 2 milyar Kurumlar Vergisi, 3 

milyar da Gider Vergisi olmak üzere, 5 milyar Türk 
Lirası. 1982'de de bundan fazla olacaktır. Tabiî ola
rak özel sektörün bu alanda istihdama katkısı nedir, 
ne kadar insan çalıştırıyor, bunlara asgarî ne kadar 
ücret ödüyor, ne kadar sigorta primi ödüyor, ne ka
dar vergi ödüyor, ihracatından Devletin nasibi nedir, 
ne kadar yeni yatırımlar dikkate alınmaktadır, millî 
ekonomimize katkıları nedir? Bunu, en iyi olarak 
madenciler kendileri biliyorlar. Bu km zamanda böy
le bir değerlendirmeye geçemiyoruz. 

Sonuç olarak : Türkiye'miz çok zengin yeraltı 
kaynaklarına sahiptir. Bazı madenlerde dünya re
zervleri arasında önemli yer işgal etmektedir. Bu ma
denlerin, modern teknolojiye ve madencilik gerekle
rine uygun olarak işletilmesi halinde ülkemiz ekono
misine büyük yararlar sağlayacağı muhakkaktır. An
cak, madenler tüketildiği zaman bir daha yerine ko
nulması mümkün olmayan kaynaklardır. Bu gerçek 
unsur, madencilikte gelişmiş teknolojinin kullanılma
sını ve yeraltı kaynaklarının teknolojik zorunluklar 
dışında israf edilmeden çıkarılıp kullanılmasını ge
rektirmektedir. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Görüşülmekte olan tasarı 24 Temmuz 1981 günü 

Başbakanlıkça Millî Güvenlik Konseyine sunulmuş; 
Konsey Genel Sekreterliğinde bir süre görüşüldükten 
sonra 11 Ocakta Danışma Meclisine gelmiş, Genel 
Kurul kararıyla 9 Şubatta Geçici Komisyona veril
miş, ondan sonra yine Genel Kurulun Geçici Komis
yon Raporu üzerindeki kararı ile 4 Kasımda Komis
yonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuz daha ziyade bor tuzları üzerinde 
değişik görüşler ortaya çıktığını saptayınca, bu ma
denlerin yerinde incelenmesine karar vermiş ve sun
muş olduğumuz Raporda borla ilgili maddeler, bu 
incelemelere dayandırılmıştır. 

Diğer madenler hakkındaki görüşler tamamen 
Hükümet temsilcileri tarafından Komisyona verilen 
yazılı bilgiler ve Komisyonda yapılan açıklamalara 
dayanmaktadır. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisin n sayın üyeleri; 
Buraya kadar sizlere tasarı üzerindeki bütün çalış

maları, toplanan bilgileri, değerlendirmeleri, maden
cilik üzerindeki çeşitli görüşleri bütün açıklık ve çıp
laklığıyla belirtmeye çalıştık. Tasarıyı elimizden gel
diği kadar ülke yararına en iyi şekilde sunmaya gay
ret ettik. 

Dikkat buyurulursa görülecektir ki, Komisyon 
çalışmaları gerçek, bilimsel ve tarafsız bilgi, görgü, 
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inceleme, açıklamalara değer verilerek sürdürülmüş, 
kamu ve özel sektör diye birbirine rakip, birbirinin 
karşısında iki tez veya politika veya taraf düşünül
memiş veya savunulmamıştır. Hedef, ülke ekonomi
sinin bütünlüğü içinde madenlerimizin tüm ülke ve 
milletin yararına olarak ve bir - iki ailenin kazancın
dan ziyade, (Bu noktayı tekrar vurguluyorum) bir -
iki ailenin kazancından ziyade 45 milyon insanın 
hakkını koruyacak şekilde kullanılması ve değerlen
dirilmesidir. Tasarının ruhu ve dayandığı felsefe bu
dur. 

Bu tasarının mükemmel ve ideal bir şekil aldığı
nı iddia edemeyiz. Ancak, değerli katkılarınızla bu 
tasarının uzun yıllar Türk madenciliğine hizmet ve
rebilecek bir kanun haline getirilebileceğine inanıyo
ruz. 

Bu düşünceyle, irşat ve katkılarınızı esirgemeye
ceğinizi ümit eder, ilgi ve eleştirilerinize Komisyon 
olarak peşinen şükranlarımızı en içten saygılarımızla 
sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgöker. 
Sayın üyeler; söz alan üyelerden Sayın Peköz ile 

görüşmelere başlıyoruz. 
Sayın Peköz, buyurunuz efendim. 
ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 

Görüşmekte olduğumuz bir kısım madenlerin iş
letilmesini düzenleyen Kanun Tasarısı, bilindiği üze
re 2172 sayılı Kanunun yerini almak üzere hazırlan
mıştır. 

2172 sayılı Kanun, zamanın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı tarafından görevlendirilen iki millet
vekili ile çoğu hukukçulardan oluşan dokuz kişilik 
bir heyete hazırlatılmış ve Hükümete mal edilmiş
tir. 

Bu heyet, Devletin idare kesimi dışından özenle 
seçilmiş ve böyle bir heyetin kanun hazırlanmasıyla 
görevlendirilmiş olması gerçekten dikkatleri çekmiş
tir. 

Hiçbir ekonomik zaruret bulunmadığı halde çı
karılan 2172 sayılı Kanun, açıkça ifade ediyorum ki 
değerli arkadaşlarım; ideolojik bir görüş ve davranı
şın mahsulü olmuş ve âdeta bir slogan kanunu olarak 
kendisini göstermiştir. 

Uygulama sonuçlarına göre üretim geçmiş yıllara 
nazaran hızla düşmüş, döviz girdileri azalmış, ithal 
talebi hâsıl olmuş, enerji ve sanayi hammaddelerinde 
olduğu kadar, sade vatandaşın mahrukat ihtiyacının 
karşılanmasında da büyük sıkıntılar çekilmiştir. 

I 2172 sayılı Kanunun millî ekonomimize ne kadar 
I pahalıya mal olduğu Hükümet gerekçesinde en açık 
I bir şekilde ifadesini bulmuştur. Cumhuriyet tarihi-
I mizde büyük ümit ve hayallerle çıkartılan bir Kanu-
I nun kısa bir süre içinde ne kadar hazin neticeler ver-
I diğini görmek ve bu durumun bir Hükümet gerekçe-
I siyle tespit ve tesciline şahit olmak, benzeri olmayan 
I bir hadisedir. 
I Gerçekten, kanunlardan beklenilen gayeye ulaşı-
I lamaması veya yeni ihtiyaçların yeni düzenlemelere 
I yol açması hatta kanunların değiştirilmesi ve ortadan 
I kaldırılması mümkündür, bunları tabiî karşılamak 
I gerekir; ama ideolojik bir görüş ve davranışın mah-
I sulu olduğu önceden bilinen ve bu sebeple gerçek-
I lere ve millî menfaatlere ters düştüğü, dolayısıyla 
I ülke ekonomisine büyük zararlar vereceği yine ön-
I ceden ilgililerce Parlamento içinde ve Parlamento dı-
I şında açıkça ifade edilmiş bulunan bir kanunun böy-
I leşine hazin ve başarısız sonucunu da tabiî karşıla-
I mak mümkün olmayacaktır. 

I Muhterem arkadaşlarım; 
I Sizlerden en büyük istirhamım, şahsî ekonomik 
I ve ideolojik görüşlerimizi bu Kanun sebebiyle ortaya 
I koyarak duygusal bir tartışma içine girmemektir. Sa-
I dece ve sadece millî menfaatlerimizi ön planda tu-
I tarak, gerçekçi ve objektif bir metotla en doğruyu, 
I en güzeli arayalım. 
I Ancak, değerli İktisadî İşler Komisyonumuzun 
I çoğunluğunun maalesef gereği kadar böyle bir arayış 
I içine girmediğini tespit etmiş olmanın derin üzüntüsü 
I içindeyim. Komisyonumuzun düştüğü bu büyük ha-
I tanın bana göre başlıca iki sebebi vardır : 

I Birinci sebep, yanlış bilgilerden kaynaklanmış ol-
I ması. İkinci sebep de, araştırma ve incelemelerinin 
I eksik kalmasıdır. Her iki sebebi de müsaadelerinizle 
I birer örnek vererek delillendirmek istiyorum. 
I Hatırlanacağı üzere, Geçici Komisyonun kabul et-
I tiği metin, yeni yasama döneminde İktisadî İşler Ko-
I misyonumuzda ele alındığı günlerde Sayın Komis-
I yon Başkanımızın bazı beyanları basında yer almış-
I tır. Bu beyanları arasında Sayın Başkanımız, «Evvel-
I ce devletleştirilen ve Etibank tarafından işletilen bor 
I tesislerini mahalline giderek incelediklerini» ifade 
I ettikten sonra, «Devletin bu tesislere 80 milyar lira 
I yatırım yaptığını, özel sektörün bu yatırımı yapama-
I yacağını, bu sebeple (bilhassa dikkatinize sunmak is-
I tiyorum) münhasıran bu sebeple bor madeninin Dev-
I let tarafından aranıp işletilmesini kaçınılmaz gör-
I düklerini» açıklamıştır. 
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Değerli arkadaşlarım; I 
Sayın Komisyon Başkanımızın Devlet tarafından 

yapıldığını ifade ettiği yatırım tutarı hakikati halde 
80 milyar değil, bizzat Etibank'ça hazırlanan Nisan -
1982 tarihli rapora göre sadece 4 milyar liradan iba
rettir. Bu yatırım tutarına, madenlerin henüz dev-
letleştirilmediği 1976 ve 1977 yılları yatırımı da da
hil olduğu gibi, tamamı gerçekleştirilememiş olan 
1982 yılı yatırım programında öngörülen tutar da 
dahil bulunmaktadır. 

Bütün bunlar dikkate alınırsa, madenlerin dev
letleştirilmesinden sonraki zaman içinde Devletin bor I 
madeni sebebiyle yaptığı toplam yatırımın olsa olsa i 
3 milyar civarında olabileceği anlaşılacaktır. I 

Muhterem arkadaşlarım; 
Görülüyor ki, görüşmekte olduğumuz tasarının 

temel unsurlarından birisini teşkil eden bor madeni- I 
nin aranıp işletilmesinin Devlet tekeline bırakılması- I 
nı öngören Komisyon görüşüne hâkim olan başlıca 
düşünce, Devletin bu maden tesislerine 80 milyar li
ra yatırım yaptığı, bu çapta bir yatırımın özel sek
törce esasen yapılamayacağı ve bu tesislerin dahi es- J 
ki sahiplerine iadesi halinde bu yatırım tutarının I 
Devlete ödenmesine imkân bulunamayacağı düşün
cesi olmuştur. Sayın Komisyon Başkanının bu beyan 
ve düşüncelerine de Komisyon çoğunluğunun katıl- I 
makta olduğunu kabul mevkiindeyiz. 80 milyarlık I 
yatırım iddiasına karşı sadece 3 milyar liralık ger
çek, maddede düşülen hatanın büyüklüğünü göster
diği kadar, manada da ayrı bir değer ifade edecek- I 
tir sanırım. I 

Değerli arkadaşlarım; 
Komisyonumuzun yanlış bilgilerden kaynaklandı- I 

gına dair verdiğim bu örneği çoğaltmak mümkündür. 
özellikle bor ve linyit madenleriyle ilgili olarak Ko- I 
misyonumuzca benimsendiği anlaşılan bilgilerin ne 
kadar yanlış ve hatalı olduğu bu madenlere ilişkin I 
maddelerin müzakeresi sırasında ayrıca açıklanacak- I 
tır. 

Değerli arkadaşlarım; I 
Sayın Komisyonumuzu hataya düşüren ikinci se- I 

bep; araştırma ve incelemelerini eksik bir düzeyde I 
tutmuş olmasıdır. Şimdi bunu arz edeyim : 

2172 sayılı Kanunun hazin sonuçlan ortada. Bu I 
sonuçları iyiye, güzele dönüştürmek için yeni bir ka- I 
nun hazırlanıyor. Devlet - özel sektör çekişmesi var. I 
Bir kısım basında savaştan söz ediliyor. Komisyon I 
içinde tabiatıyla çetin tartışmalar oluyor. Komisyon I 
Başkan ve üyeleri maden sahalarına giderek incele- | 
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melerde bulunuyor. Bütün bunların hepsini olağan 
karşılıyorum. Olağan karşılıyorum; ama gerek 2172 
sayılı şanssız Kanunun ve gerekse hazırlanmakta olan 
yeni kanunun bir manada tarafını teşkil eden özel 
sektör temsilcisi olan kuruluşlar neden Komisyona 
davet edilip dinlenmiyor? tşte bunu olağan dışı bir 
durum olarak karşılıyorum. 

Sayın Başkanımız az önce itiraf buyurdular; «özel 
sektör hakkında hiç bir bilgimiz yok...» Devlet sek
töründen rakamlar verdiler etraflıca; «özel sektörde 
hiç bir bilgimiz yok, bunu madenciler kendileri bi
lir....» İşte sayın arkadaşlarım, eksik bilginin açık ik
rarı. Kesin bir sonuca varmak için böylesine önemli 
bir kanunda devlet nedir, özel sektör nedir; yatırım, 
üretim, 'ihracat, ithalat bütün bunların en geniş şekil
de değerlendirilerek bir neticeye varılması lazım ge
lirken; «Onu madenciler kendileri bilir» demekle ik
tifa etmişlerdir. Arz etmek istediğim konu bu. Yok
sa ben burada belli bir kesimin savunmasını yapıyor 
değilim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hatırlatmak isterim ki, Sayın Cumhurbaşkanımız 

Uzakdoğu gezisinden döndüklerinde ayaklarının to
zu ile aynen şunları söylemişlerdi : «Mademki kar
ma ekonomlilk sistemi uyguluyoruz; özel ve kamu 
sektörü el ele vererek çalışmalıdır. Bizde maalesef 
bugüne kadar kamu sektörü özel sektörü umacı ola
rak görmüş ve onunla temas ederse belki leke gelir, 
diye daima çekinmiştir...» Sayın Cumhurbaşkanımı
zın veciz ifadeleri. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımı
zın ağzınldan bu gerçeği dinledikten sonra aklıma şu 
sual gel'iyor : Yoksa bizim Sayın Komisyonumuzda 
mı özel sektörü umacı gibi görmüştür ve görmekte
dir? 

Davet edirîiz gelsinler, bildiklerini söylesinler, 
belgelerini versinler. Niçin tek taraflı hareket edi
yorsunuz? Sadece Devlet sektöründeki belli bir gö
rüşün temlsilclerörii dinliyorsunuz; niçin? özel sektö
rün de elbette bir bildiği var. Onların bu bildiği de, 
kabul etmek lazımdır ki, yılların tecrübesinden, ya
ratıcı gücünden, malî imkânlarından kaynaklanmış
tır. «Bu iki sektör birbiri ile el ele, kol kola verip 
çalışmazsa, ekonomimizi istediğimiz seviyeye yük
seltme 'imkânım budamayız.» derken Sayın Cumhur-
•başkanımız, hepimize en doğru yolu gösterdikleri hal
de, Komisyonumuz maalesef bu irşadı dikkate alma
mış, noksan tetkikatı ile sonuca varmış ve bu tutum 
ve davranış kanunun genel esprisi içinde ayrıca dik
kat çekici olmuştur. 
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BAŞKAN — Sayın PekÖz süreniz dolmuştur, lüt
fen bağlayın efendim. 

ATALAY PEKÖZ — Bağlıyorum efendim. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Bu Kanun sebebiyle eleştirilerimizi sadece İkti

sadî işler Komisyonumuz üzerinde teksif etmenin 
büyük bir haksızlık olacağını maruzatımın bu nokta
sında hemen itiraf etmek istiyorum. Komisyonu
muz dışımda değerli Hükümetimiz de yapıcı eleştiri
lerimizin elbette muhatabı olacaktır. 

Nitekim, Hükümetimizce hazırlanan Tasarı ve 
gerekçesi incelendiğinde arada 'büyük bir çelişkinin 
var olduğu hemen kendisini göstermektedir. Şimdi, 
genel gerekçeye bakıyoruz, Hükümet diyor kir, «2172 
sayılı Kanunla enerji ve sanayi kesiminin hammadde 
sorununu çözümilemek için, önemli linyit, demir ve 
bor yataklarının Devlet kuruluşları eliyle işletilmesi 
gaye edinilmiştir.» Bu gaye hasıl olmuş mudur? Ha
yır arkadaşlar. Bırakınız gayenin hâsıl olmasını, ga
yeye yaklaşılmamıştır bile. 

Uygulamayı ve sonuçlarını yine Hükümet gerek
çesinden takip ediyoruz. Rakamlara işaret etmeden 
bazı açıklamaları özetle vurgulamak istiyorum. Bun
lar gerekçeden alınan özet bilgiler değerli arkadaşla
rıma 

«Devl'etleştiriılen madenleri işleten kuruluşlar, tek
nik ve idarî personel, makine ve teçh'izat ile malî 
yönlerden kifayetsiz kaldıkları için faaliyete geçeme
mişlerdir. Kuruluşlara devri tamamlanmayan maden 
sahalarındaki faaliyet, her an geri alma kapsamında 
olduğundan işletiimeyerek atıl bırakılmış, Kanunun 
uygulamaya geçilmesiyle beklenen artış olmamış, hat
ta düşmüştür. Artan kömür ihtiyacı için üretim açığı 
büyümüştür. Yurdumuzdaki demir üretimi hızla 
düşmüştür. 2172 sayılı Kanunun özel sektör üzerin
deki baskısının kaldırılması uygun görülmüştür. 
Özel sektörün, maden sahaları üzerindeki tahditler ve 
her an geri alınabilecek tehdidi ille işletme faaliyet
leri engellenmiştir. Devletin hüküm ve tasarrufu al
tında olan madenlerin ekonomiye katkısının büyük 
ölçüde temini, maden sektörünün daha verimli hale 
getirilmesi, devletin kontrolü altında özel teşebbü
sün katkısının artırılması sağlanmalıdır.» 

tşte değerli arkadaşlarım; Hükümetimiz 2172 sa
yılı Kanunun akıbetini ve hazırladıkları Tasarının 
hedeflerini bu özel ifadelerle açıklamış bulunmakta
dır. Bunları- okuduktan sonra huzur ve ümit içinde 
Tasarı metnine bakıyoruz; bakıyoruz bir de görelim 
ki, madenlerin devletçe 'işletilmesinin devamında ıs
rar gösterilmiş ve hatta 2172 sayılı Kanun kapsamı 

dışındaki bazı madenlerin de devletleştirilmesi ön
görülmüş. Bu açık çelişkiyi ve yanlışı anlamak bi
zim için mümkün olamamıştır. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli üye
leri; 

Hiç terdddüt ve şüphem yoktur ki, hepimiz millî 
menfaatlerimizin söz konusu olduğu bir durumda, 
fikriyatımız ne oiiursa olsun, bu kutsal kavram etra
fında toplanıp yekvücut olacağız. Bu inanış içinde di
yorum ki, Anayasamızın benimsediği karma ekono
mik sistem içinde meselelere gerçekçi ve objektif bir 
bakışla yaklaşalım ve Sayın Cumhurbaşkanımızın az 
önce okuduğum beyanlarında yer alan ve bir irşad 
niteliği taşıyan direktiflerini dikkate alalım ve Dev
let Milletimiz için en doğruyu ve en güzeli yine hep 
birlikte arayalım ve bulalım. 'Bu suretle Devlet - özel 
sektör ilişkisi üzerindeki üstün görüş ve tavsiyelerine 
riayet etmiş olmakla aynı zamanda Büyük Atatürk'ün 
iziz ruhunu da şad etmiş olacağız. 

Hepinize en derin saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Peköz. 
Sayın Baysal, 

ORHAN BAYSAL — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 

Yüksek malumları olduğu üzere 4.10.1978 tarih 
ve 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkın
da Kanunun 1 inci maddesiyle belirli bölgelerde be
lirli cins madenlerin Devletçe aranması ve işletilme
si, bu madenlerle ilgili olarak daha önce gerçek kişi
lerle özel hukuk tüzel kişilerine verilmiş arama ruh
satnameleri ve işletme haklarının geri alınması yetki
si Bakanlar Kuruluna verilmiştir. 

Madenlerin Devlet elliyle işletilmesine imkân ve
ren, belirli bir politik görüşü yansıtan 2172 sayılı 
Kanunun ve uygulamalarının birçok yönleriyle ma-
lenciliğiimize yarar sağlamadığını, kalkınma girişim-
1 erine olumsuz katkılar getirdiğini belirtmek kanım
ca insafsızlık olmayacaktır. Çünkü, ilgili Devlet ku
ruluşları hazırliklı olmadıklarından bölge veya havza 
madenciliğinin gereği olan projelerden yeterli teknik 
ve idarî personel, makine, «teçhizat, en önemli ola
rak malî olanaklardan yoksun olduklarından dev
raldıkları sahalarda hemen işletme dönemine geçe
memişlerdir. 

Diğer taraftan, 2172 sayılı Kanunun uygulanma
sı, daha sonra Devletleştirilen Sahaların tade Edil
mesi Hakkında çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı ve 
bu kararın Danıştayda iptal edilmesi gerek özel ke
simde, gerekse kamu kuruluşlarında farklı davranış-
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Iara, tereddütlere neden olmuş, ilgililerde gerçekleş
mesi güç umutlar uyandırmış, madenleri devralan 
kamu kuruluşlarında duraksamalara neden olmuş, 
onların üretim ve yatırım politikaları olumsuz etki
lenmiş, dolayısıyla 1979 ve 1980 yularında üretim 
beklenen seviyeye ulaşamamıştiır. 

Kıymetli zamanınızı almamak için yüksek mü
saadenizle bu hususta daha fazla ayrıntılara girmek 
istemiyorum. Ancak, altını çizerek belirtmek isterim 
ki, 2172 sayılı Kanun ve uygulamaları sonucu ma
dencilik faaliyetlerinde birtakım olumsuz gelişmeler 
meydana gelmiş, mutlaka yeniden düzenlenmesi ge
reken hususlar ortaya çıkmıştır. Madenciliğimizin ül
ke yararına ve hızlı kalkınmasına imkân verecek bir 
biçimde yeniden düzenlenmesi, yönlendirilmesi bu
gün ilgililere düşen en önemli görevlerden, biridir. 

Diğer taraftan, kabul etmek gerekir ki, ekonomik 
kriz içinde bulunan ülkemizde doğal kaynaklarımı
zın millî ekonomimize etkinliğini sağlamak zorunlu
luğu vardır. Bunun için millî servetlerimizin, millî 
menfaatlerimizi koruyarak ve dünya şartlarını göz 
önünde tutarak aranması işletilmesi ve değerlendiril
mesi şarttır. Aksi takdirde geleceğimizin ve bağım
sızlığımızın en önemli aracılarından olan doğal kay
naklarımız, madenlerimiz heder olup gidecektir. 

Doğal kaynaklarımızın, madenlerimizin önemli ve 
niteliği nedeniyledir ki, 12 Eylül sonrası Millî Gü
venlik Konseyince ilk ele alınan kanun tasarıları ara-
sınlda 2172 sayılı Kanunda değişiklik öngören bu Ka
nun Tasarısı yer almıştır. Ne var ki, uzun süre Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Başbakanlık ara
sında gidip gelmiş ve bir türlü kanunlaşamamıştır. 
Daha sonra da Millî Güvenlik Konseyinin gündemin
den çıkartılarak Danışma Meclisine havale edilmiş
tir. Ancak, söz konusu Kanun Tasarısı uzun bir ya
sama yılı içinde maalesef kanunlaşma imkânına ka
vuşamamış, ivedi çözüm bekleyen sorunlar birikmiş, 
•madencilik faaliyetleri arzu edilen ve gerekli odan di
namizme kavuşturulmaktan yoksun bırakılmıştır. Yü
ce Genel Kurulumuzun 3 Kasım 1982 târihinde ka
rarlaştırarak söz konusu Kanun Tasarısını görüşmek 
üzere görevlendirilen iktisadî îşler Komisyonumuz 
yoğun Bütçe Kanunu ve Siyasî Partiler Kanununun 
.müzakerelerine rağmen üstlendiği görevi öncelikle 
ve ivedilikle ele almış, raporunu hazırlayarak yüksek 
huzurlarınıza sunmuş bulunmaktadır. Bu münasebet
le İktisadi İşler Komisyonumuzun başta Sayın Baş
kanı olmak üzere tüm saygıdeğer üyelerine takdir ve 
teşekkürlerimi sunmak isterim. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Daha önce de birkaç kez sizlere arz ettiğim gibi, 

bir kez daha belirtmek ve kabul etmek zorundayım 
ki, yeraltı servetlerimiz statik kaldıkları süre ekono
miye hiç bir şey katamazlar, katma değer yaratamaz
lar; ancak çıkarılıp, işletilip, satılabilir hale getirildik
lerinde, ekonomik 'birim olan paraya dönüştürüldük
lerinde bir değer ifade edenler. Bunun içindir ki, ma
dencilik sektörünün genelinde, (Altını çizerek teikrar 
etmek istiyorum) madencilik sektörünün genelinde 
devletçilik, özelcilik tartışması yapılamaz ve yapılma
malıdır. Çünkü, değişen şartlara ve değişik maden 
türlerine göre Devlet sektöründe ve özel sektörde el
de edilen ekonomik verim azalıp çoğalabilir. Ayrı
ca, sağlanamayan veya yaratılamayan sermaye bi
rikimi, teknolojinin hızla değişen ikame metotları 
zamanında değerlendirilemeyen madenleri bazen taş 
ve topraktan da değersiz kılabilir. 

Üzülerek belirtmek isterim ki, Cumhuriyet döne
mi hükümetlerinde madenciliğe gereken önem veri
lememiş, dolayısıyla mevcut potansiyele rağmen bu 
sektör ülke ekonomisi için gerekli katma değer ya
ratamamıştır. Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
olan madenlerin ekonomiye katkısının büyük ölçüde 
temini, madencilik sektörünün daha verimli hale ge
tirilmesi, Devletin dinamik kurumlara kavuşturulma
sı, Devletin etkin gözetim ve denetimi altında özel 
sektörün katkısının sağlanması, bu hususta gerekli 
destekleme ve teşvik tedbirlerinin alınması hususları
na da önemle, titizlikle ve ivedilikle mutlaka; ama 
mutlaka eğilünmelidir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
Bor tuzlarının Devlet eliyle aranması ve işletil

mesi kanımca zorunluktur. Kanun Tasarısındaki bu 
hususu Komisyonumuzun aynen benimseyip yüksek 
huzurlarınıza sunmasını isabetli ve olumlu karşılıyo
rum. Bu münasebetle ve önemine binaen yüksek mü
saadelerinizle bor tuzları üzerinde bir nebze durmak 
istiyorum* 

Yüksek malumları olduğu üzere bor ürünleri ca
limizin modern teknolojisinde seçkin bir yere sahip
tir. Endüstrisi ile ziraati 'ile ulaştırması ile kısaca bi
rey ve toplum çalışmalarının her kesiminde insanlı
ğın en zorunlu ihtiyaçlarına cevap veren bor ürünleri 
gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Teknolojinin dev 
adımlarla ilerlediği dünyamızda bor gibi doğal zen
ginliklere olan ihtiyaç her gün hızla artmaktadır. 
Özellikle son yıllarda sürdürülen yoğun arama faa
liyetleri göstermiştir M, Türkiye boraks yatakları, 
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dolayısıyla bor hammadde potansiyeli' bakımından 
çok zengindir. Yapılan tespitlere göre 1 milyar tonu 
aşan rezervlerimizle toplam dünya rezervlerinin yak
laşık % 70'M Türkiye elinde bulundurmaktadır. 
Milî çıkarlarımızı koruyarak ve dünya koşullarını 
göz önünde tutarak arama, üretim, değenlend'iırme, 
pazarlama ve fiyatlandırma politikalarını kapsayan 
bir millî entegre bor politikasının kesinlikle saptan
ması ve uygulanması sonucu dünya pazarlarında et
kinliğimiz artacak, millî servetimiz ekonomik birim 
olan paraya en 'iyi bir şekilde dönüşme imkânına ka
vuşacaktır. 

Bor mineralleri ve bileşiklerinin üretimi, yüksek 
malumları olduğu üzere, Amerika Birleşik Devletle
ri, Türkiye, Rusya ve önemsiz miktarlarda birkaç 
ülke tarafından yapılmaktadır. Rusya yeterli üretim 
yapamadığından dış pazarlarda yer alamamaktadır. 
Dünya pazarlarında ,saidece Amerika ve Türkiye 
önemli olmaktadır. Avrupa ülkeleri bor yataklarına 
-sahip değildir. Ancak hammaddesini ithalatla karşı
ladıkları bar bileşikleri üreten tesisler kurmuşlardır. 
Dolayısıyla bu ülkeler, ihtiyaçları olan bor cevherini 
hammadde olarak almak istemektedirler ve bugüne 
kadar ihtiyaçları olan bor hammaddesini özellikle 
Türk özel sektörü kanalıyla rahatlıkla temin imkânı 
bulabilmişlerdir. Halbuki ülkemizde Etibank milyar
lar sarf ederek yarı mamul ve mamul üretecek tesis
ler kurmuştur. Bu durumda Etibank'ın yarı mamul 
ve mamulüne dış pazarlarda Türk özel sektörünün 
'ihraç ettiği bor hammaddesi rakip olmaktadır. Tak
dir edersiniz ki, hiç bir ülke kendi mamul maddesi
ne, yine kendi hammaddesinin rakip olmasına müsa
ade edemez ve etmemelidir., 

özel sektörün desteklenmesi veya teşvik edilmesi 
kanımca şu gerçeklerle mümkün olabilir : Yeni re
zerv bulma imkânları, üretimin artırılması, maliyet
lerin düşürülmesi veya dış pazarlarda daha büyük im
kânlar bulmak için özel sektör desteklenebilir, teş
vik edilebilir ve edilmelidir; ancak bor mineralleri 
için (Sizlere arz ettiğim gilbi) bunların tümü geçer
sizdir. Bulunan rezervler, dünyadaki alıcıların en az 
100 yıllık ihtiyacına cevap verebilecek miktardadır. 
Üretimde hiçbir darboğaz yoktur. Yatakların % 95' 
inde açık işletme üretimi uygulandığından istenilen 
miktarda üretim yapma imkânı mevcuttur. Borda 
maliyet •değil, satış fiyatının teşekkülü önemlidir. 
Açık işletme yöntemi uygulandığından ve rezervler 
çök fazla olduğundan maliyetler Devlette ve özel sek
törde önemli farklılıklar göstermez. 
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Dış pazara gelince : Biraz önce değindiğim gibi, 
dünkü fiilî durumda kendi hammaddemiz yine kendi 
ürettiğimiz mamul maddeye rakip olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Baysal, süreniz dolmuştur; 
lütfen bağlayın efendim. 

ORHAN BAYSAL — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Neresinden bakarsanız bakınız, görülmektedir ki, 

Tanrının ülkemize cömertlikle bahşettiği bor mine
rallerinden en yüksek düzeyde yararlanabilmek için 
tek el ve kararlı bir satış politikası şart olmaktadır. 
Bu da ancak bor minerallerinin Devlet eliyle aran
ması ve işletilmesiyle mümkündür. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sabrınızı taşırmadan ve vaktimin de dolması ne

deniyle yüksek müsaadenizle ve biraz da hoşgörünüze 
sığınarak, devletçe aranması ve işletilmesi öngörülen 
diğer madenler üzerinde çok kısa olarak durmak is
tiyorum. 

Tasarıda, bilindiği üzere termik santrallerin ihti
yacının teminat altına alınması ve zamanında sağ
lanması, belirli bir plana göre üretim yapılarak enerji 
konusunda darboğaz yaratılmaması için santral böl
gelerine yakın ve bu amaca uygun bulunan kömür 
sahalarının Devlet kuruluşu eliyle işletilmesi öngörül
müştür. 1984 yılına kadar işletmeye açılacak 11 ter
mik santralın yıllık kömür ihtiyacı 35 milyon tondur. 
Diğer sanayi tesislerinin ve halkın ihtiyacı olan kö
mür de hesaba katılırsa yılda 50 milyon ton kömüre 
ihtiyaç vardır. Santral bölgelerindeki sahaların birleş
tirilip tek proje halinde işletmeye alınması hem za-
iyatı azaltır, hem de daha verimli işletmeleri imkân kı
lar. Bu nedenle santral bölgelerindeki sahaların hav
za halinde birleştirilerek devletçe işletilmesinde ka
nımca sayısız avantajlar mevcuttur. 

Devletçe işletilecek kömür sahalarının tespitinde, 
takdir edersiniz ki, mevcut termik santralların ihtiya
cı, mevcut termik santrallara yakınlık, kurulmakta 
olan ve kurulması planlanan termik santralların ihti
yacı, işletme şartları mutlaka esas alınmalıdır. Rezerv
ler ihtiyacı optimum düzeyde karşılayacak miktarda 
düşünülmelidir. Ümit etmek isterim ki, Komisyonu
muz, Tasarıda yer alan linyit sahalarının 97'den 62'ye 
indirirken bu esasları titizlikte göz önünde tutmuş ve 
değerlendirmiş olsun, ileride termik santrallarımız için 
darboğazlar bu şekilde doğmasın... Bu hususu Yüce 
Genel Kurulun takdirlerine özellikle sunmak isterim. 

108 — 
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Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Son olarak şunu belirtmek isterim ki, fosfat pet

rolden sonra en fazla döviz ödeyerek ithal ettiğimiz 
hammaddelerden biridir,; 

Diğer taraftan, yurdumuzda demir-çelik tesisleri
mizin mevcut ihtiyacını karşılayabilecek kalite ve re
zervde demir yatakları bulunmasına rağmen üretim 
düşüklüğü ve nakliye zorluklan nedeniyle demir cev
heri ithal etmek mecburiyetindeyiz. 

özetle belirtmek gerekirse; Türkiye'nin daha çok 
fosfat kayasına, daha çok demir cevherine ihtiyacı 
vardır. Bunların daha çok aranması, daha çok bulun
ması, daha çok üretilerek değerlendirilmesi esastır. 
Kanımca burada problemimiz, daha çok üretebilme
nin yollarını aramak, bunu mümkün kılabilmektir. 
Bunun da ancak kamu ve özel sektör işletmeciliğiyle 
mümkün olabileceği kanaatini taşımaktayım. Bunun 
içindir ki, fosfat ve demiri Tasarı kapsamından çı
karan Komisyonumuzun bu kararını olumlu karşı
lamaktayım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sabırlarınız ve hoşgörüleriniz için hepinize teşek

kür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baysal. 
Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler, Sayın Bakan ve Bakanlığın değerli tem
silcileri; 

Ülkemiz ekonomisi ve sanayi yapısının ileri düze
ye getirilmesi bakımından en önemli tabiî kaynakların 
başında madenler gelmektedir. Madencilik sektörü 
ülkelerin kalkınmasında yeni yatırımlar bakımından 
çok önemlidir. 

Ülkemizde bugüne kadar madencilik sektöründeki 
uygulamalar değişik tutumlar neticesinde yeterli, et
ken bir durumda değildir. Ülkenin enerji ihtiyacı git
tikçe büyümektedir. Verilen son rakamlar, barajların 
su düzeyinde 1983 için tehlike çanları çalarken, termik 
santralerin tam kapasiteyle çalışması gerçeği ortaya 
çıkmaktadır. Bu durum da madenler konusunun öne
mini ortaya koyan sebeplerden bir tanesidir. 

!Bu noktada maden mevzuatındaki durumumuzu 
kısaca gözden geçirmeyi ve ne gibi hukukî ve ekono
mik tedbirler almamız gerektiği ve nihayet yeni Ta
sarının bize neler getirdiğini belirtmeyi faydalı gör
mekteyim. 

Madenlerimiz 1954 yılına kadar Devlet teşebbü
süne öncelik veren maden mevzuatıyla işletilmekteydi. 
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1954 yılında çıkartılan 6309 sayılı Maden Kanunuyla 
Devletin denetim ve organizasyonu altında her çeşit 
madenci teşebbüsüne Devlet ve özel sektör için eşit 
haklar ve şartlar tanınmıştı. Daha sonra, şimdi değiş
tirilmesi için müzakerelere başladığımız 2172 sayılı 
Kanun ile madenlerimizin Devlet eliyle işletilmesine 
imkân veren uygulamaya geçilmiştir. Bu durum ma
dencilikte gereği gibi etkili olamamış; biraz da yanlış 
uygulamalarla ekonomik gelişmeyi maden sektöründe 
sağlamamıştır. Kanaatimce, maden sektöründe karma 
ekonominin genel ilke ve prensiplerine uygun, Dev
let ve özel sektör arasında ülke gerçeklerine göre işlet
meciliği kabul etmenin zamanı gelmiştir. Bu genel 
görüş çerçevesi içinde Komisyonun hazırladığı Ta
sarıyı prensip bakımından uygun mütalaa etmekte
yim. 

«Madencilikte Devletleştirme Olayı» diye bazı 
madencilerin açıkladıkları 2172 sayılı Kanunla uy
gulamada KİT'lerin anaproblemi olan Devlete kül
fet getirecek gereksiz girişimlere de bazen girişildi-
ği bir vakadır. Buna mukabil, 2172 sayılı Kanunla 
yapılan uygulamaların çok gerçekçi tarafları da bu
lunmaktadır. Türkiye'nin monopol durumda bulunan 
bor gibi madenlerine yeni Tasarıyla getirilecek uy
gulamanın genel olarak uygun olduğu kanaatinde
yim. Benden evvel Sayın Baysal bu konuları çok da
ha açık belirttiği için ben o noktaları geçiyorum. 

Bu bakımdan, Komisyonun bor madenlerini iade 
etmemesi konusundaki görüşüne gönülden katılıyo
rum. Ancak, Devlet ile özel sektör arasındaki ger
çeklere uymayan ve ekonomiyi etkileyen çekişme ma
dencilik sektöründe rezervlerimizi nekonomik, tekno
lojik işletmesini de engellediği hususu hâlâ açıkta dur
maktadır. Bu Tasarıda bu hususta yeterli maddeler 
bulunmamaktadır. 

Hükümetin, Kanun gerekçesinde açıklıkla ve ra
kamlarla ortaya koyduğu; gelişen sanayimizin ham
madde ihtiyacı olan madenlerimiz için artan maden 
ihtiyacı konusunda ortaya çıkan üretim açığı konu
sunda bu Tasarıda gerekli maddeler bulunmamakta
dır. Kömürde artan ihtiyacı karşılaması için üretim 
açığı hâlâ kapatılamamıştır. Aynı şekilde demir üreti
minde üretim açığı bulunmaktadır. Devletleştirmeden 
sonra üç milyon tondan 842 bin tona kadar düşen 
üretim açığı nihayet 1982'de yavaş yavaş yükselerek 
ihtiyacı karşılayacak noktaya gelmek temayülünde-
dir. Bu bakımdan, bazı demir madenlerinin iade edil
memesini istiyorum ve maddesi gelince de bu husus
ta bir önergem olacaktır. 
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Yukarıdaki rakamlar da bize yeni tedbirlerin alın
masını, bazı hukukî, teknik ve ekonomik kararların 
alınmasını zorladığı açık bir gerçektir. 

Madencilik sektörü, ülkelerin kalkınmasında ve 
sanayi yapısının ileri düzeye getirilmesinde en önemli 
unsurlardan biri olmuştur. Bu gerçeği göz önünde 
bulunduran ülkeler, yatırımların bu sektöre kaydı
rılmasını sağlayacak uygulamalara girişmiş, kamu ve 
özel sektör işbirliğine dikkat ederek, yeraltı servet
lerinin gerektiği gibi değerlendirilmesi hususuna önem 
vermişlerdir. 

Devletin mahdut olan imkânları ile altyapı yatırım
ları yoğunlaştırıldığına göre, diğer alanlarda özel sek
törün çalışması tabiîdir. Özellikle madencilik sektö
ründe hür teşebbüsün sermayesini, yaratıcı gücünü, 
beceri ve rasyonel işletmeciliğini gerektiği kadar kıy
metlendirmek zamanı gelmiştir. 

Bu görüşler çerçevesi içinde, 1982 Anayasamızın 
genel ilkelerine göre Kanun Tasarısını da irdelemek 
zamanı gelmiştir. Bu bakımdan Devlet, millî ekono
mide mühim bir yer işgal etmesi gereken madenler 
sektöründe, üretimi ve ihracatı artırıcı önlemler al
malıdır. işte bu noktada getirilen Tasarının bazı 
maddelerine değinmeyi faydalı görüyorum. 

Tasarı, yatırım programlarında belirtilen ve aşa
ğıda okuyacağım Devletin resmî görüşüne göre de 
gerekli bir açıklığa sahip değildir. 

Kalkınma Planımızda Devlet aynen şunu söyle
miştir : «Madencilik sektörü genel olarak beklene
nin altında bir gelişme göstermiş, özellikle kamu sek-
törünce üretilen önemli mallarda düşüş izlenmiştir. 
Yatırımcı ve üreticiye güven veren bir ortamı sağla
mak üzere, mevcut Maden Kanunu ve işletme hakla
rının kamuya devralınmasına ilişkin 2172 sayılı Ka
nun yeniden düzenlenecektir.» 

Bu konuda döviz ihtiyacımız için büyük bir kay
nak olan madencilik sektörü için yeni teşvikler Ka
nunda yeterince yoktur. Mesela; geçtiğimiz yıl ma
den ihracatımız, % 8 oranında bir azalma ile 205 
milyon dolarda kalmıştır. Halbuki bazı yetkililer, ma
den ihracatımızın Devlet kontrolünde ve gerekli piya
sa kontrolü yapılarak kolaylıkla bir milyar doları 
bulacağını belirtmektedirler. Yalnız, şunu da belirtmek 
lazım; son ekonomik krizlerin maden piyasasında da 
etkili olduğu bir gerçektir. 

Şimdi bir noktada da, Devlet Planlama Teşkilatı
nın bir raporundan bahsetmeyi faydalı görüyorum. 
Devlet Planlama Teşkilatı, «Enerji Alarmı» diye zan-
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nederim Hükümete bir rapor vermiş ve bu raporda, 
Türkiye'nin enerji üretiminde açığın kapanmadığını ve 
bu bakımdan, taşkömürü, linyit, asfaltit ve bitümlü 
şist konusunda alınacak tedbirleri belirtmiştir. İşte bu 
tedbirlerin de bu Kanunun gerekçeleri arasında bu
lunması lazımdır ve Hükümetin bu konularda gerekli 
bilgileri vermesi lazımdır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Yukarıdan beri açıkladığım görüşler çerçevesinde, 

madencilik sektörü için çok önemli olan bu Kanun Ta
sarısı hakkında Hükümetin gerekli açıklamaları yap
masını ve bilhassa uygulamada ortaya çıkacak ülke 
enerji açığı bakımından alınacak tedbirlerin bu Ka
nunla ilişkilerini belirtmesini istirham ediyorum. 

Ayrıca, madencilik sektöründe ihracatı artırmak 
konusunda, daha açık bir deyişle döviz girdilerimizi 
artırmak konusunda Devlet ve özel sektör ilişkileri 
ve yapılacak teşvikler hakkında bilgi verilmesini istir
ham ediyorum. 

Madenlerimizin kimyasal bileşimlerini tam mana
sıyla bilmediğimiz de bir gerçektir. Hepimiz bazen 
gazetelerden okuyoruz, bazı madenlerimiz yurt dışı
na gönderildikten sonra, bu madenlerimizi alanların, 
gönderdiğimiz madenlerin içinden dünya için önemli 
daha başka madenler istihsal ettiği olayının ortaya çık
tığını öğreniyoruz. Mesela, bende bunlardan 5 - 6 
tanesine ait rapor var. Bunlardan bir tanesi, Muğla'dan 
Romanya'ya ihraç edilen linyitlerin içinde uranyum 
madeninin bulunduğu ve Romanya'nın devamlı su
rette bu madeni bizden aldığını belirten bir rapor
dur. 

Bu bakımdan son olarak şunu belirtmeyi faydalı 
görüyorum : Maden sektörüne ülke gerçeklerine gö
re bilimsel önem vermenin zamanı gelmiştir. Bu ba
kımdan da Maden Tetkik Arama Enstitüsünün ça
lışmalarına hız verilmesi lazımdır, madenlerimizin da
ha fazla üretilmesi için daha fazla maden aramamız 
lazımdır. 

Tüm olarak Kanun Tasarısını uygun görmekte
yim. Komisyonun çalışmalarından dolayı kendilerini 
tebrik eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Gürbüz; buyurun. 
I. DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
2172 sayılı Kanun madenleri devletleştirirken, şu 

gerekçeleri öne sürüyorlardı : 
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1. Özel sektör, tabiî kaynakları tahrip ederek 
üretimde bulunuyor; bu savurganlığın önlenmesi için 
madenlerin devletleştirilmesi gerek. 

2. Maden üretimi büyük yatırım isteyen iştir; 
ancak Devlet eliyle üretim artırılabilir. 

3. özel sektör sömürücüdür, ucuza üretir, pa
halı satar. 

4. Elektrik, gübre ve benzeri tesislerin muhtaç 
olduğu hammaddelerin teminini emniyet altına al
mak için üretimi Devlet yapmalıdır. 

Bu gerekçelerin hakikatlerle bağdaşıp, bağdaşma
dığını değerlendirmekte büyük yarar var. 

1. önce, Anayasamızın 168 inci maddesindeki «Ta
biî servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasar
rufu altındadır.» hükmünü hatırlatmak isterim. Bu 
hüküm, 2172 sayılı Kanun yürürlüğe girdiğinde de 
vardı. 1954 yılından beri yürürlükte olan 6309 sayılı 
Maden Kanununa göre, «İşletmeci, maden yataklarını 
tahrip edici bir biçimde işletemez ve Maden Dairesin
ce yapılacak ikaz ve ihtara uyulmazsa, madencinin 
bütün madencilikle ilgili hakları Devletçe elinden alı
nır.» Böyle bir hüküm varken, özel sektörün tabiî 
kaynakları tahrip ve imha etmesine imkân var mı
dır? Varsa, müsebbibi kontrol etmeyen Devlet değil 
midir? Kontrol etme yetkisini kullanamayanlara iş
letme yetkisini tam verdiniz mi de üretim artacak? 
Bu mantığın elle tutulur yeri yoktur. 

2. «Ancak Devlet eliyle üretim artırılabilir» fel
sefesi de 2172 sayılı Kanunla yıkılmıştır. Çünkü, dev-
letleştirilen madenler dolayısıyla ülkemizin toplam üre
timleri düşmüş, döviz darboğazı içindeyken kömür-
süzlüğe, demirsizliğe itilmişiz; aynı zamanda bor ih
racatımız da azalmıştır. 

2172 sayılı Kanun çıkmazdan önce özel sektö
rün elinde bulunan rezerv ve üretim oranları şöy
leydi : 

Linyitte, rezervlerin % 28'i elinde bulundurulma
sına rağmen, toplam üretimin % 31'ini; demirde, mev
cut rezervlerin % 30'unu elinde bulundurmasına kar
şılık, toplam üretimin % 60'ını; bor tuzlarında ise, 
mevcut rezervlerin % 5'ini arama ve işletme hakkı
na sahip olmasına karşılık, toplam üretimin % 60'ını 
gerçekleştirmiştir. Bunlar da gösteriyor ki, özel sek
tör, 2172 sayılı Kanun çıkıncaya kadar üzerine dü
şen görevi yapmıştır. 

Şimdi bir de, 2172 sayılı Kanun çıktıktan sonra 
Türkiye'deki toplam üretim ne olmuş, onu bir göz
den geçirelim : 

Kömür üretiminde; 1978 yılında, kamu sektörü 
9,3 milyon, özel sektör 6,1 milyon, toplam üretim ise 

15,5 milyon ton; 1979 yılında, kamu sektörü 11 mil
yon, özel sektör 1,3 milyon, toplam üretim 12,4 mil
yon ton; 1980 yılında, kamu sektörü 13,6 milyon, özel 
sektör 1,2 milyon, toplam üretim ise 14,9 milyon ton; 
1981 yılında toplam kömür üretimimiz ^ıncak 1978 yı
lındaki toplam kömür üretimimize ulaşabilmiştir. 

Kanun taslağının gerekçesinde de bu teyit edile
rek aynen şöyle deniliyor : «2172 sayılı Kanunla bek
lenen üretim artışı gerçekleşmemiştir. Ayrıca, artan 
kömür ihtiyacı için üretim açığı büyümüştür.» 

Demir üretiminde ise; 1978 yılında, kamu sektö
rü 1,5 milyon, özel sektör 2,2 milyon, toplam 3,7 mil
yon ton üretim; 1979 yılında, kamu sektörü 1,6 mil
yon, özel sektör yalnızca 310 bin ton; toplam 1,9 mil
yon ton. 1980'de toplam demir üretimi 2,3 milyon 
ton, 1981 yılı demir üretimi de 2 milyon tonda kal
mıştır. 

Yine, Kanun Taslağının Hükümet gerekçesinde 
aynen şöyle deniliyor : «2172 sayılı Kanunun uygula
maya konulması ve özel kesim elindeki sahaların 
Devlet kuruluşlarına intikalinden sonra üretim artı
şı beklenirken, aksine hızlı biçimde üretimde düşüş 
olmuştur.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Görülüyor ki, Devlet eli ile işletme, üretimde artış 

sağlar düşüncesi de havada kalan bir iddia oluyor. 
3. özel sektörün ucuza üretip, pahalıya sataca

ğı iddiası da gerçekleri yansıtmıyor. Çünkü kamu 
sektörünün daha pahalıya malettiğini hepimiz biliyo
ruz. Üstelik Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Devlet 
Bütçesine getirdiği yükleri, Bütçe Kanunlarını görü
şürken daha yakından takip edebildik. 

Türkiye Kömür İşletmelerinin zararlarına bir göz 
atarsak durumu daha iyi değerlendirebiliriz : 

1977'de Türkiye Kömür İşletmelerinin zararı 7,9 
milyar Türk lirası. 1978'de Türkiye Kömür işletme
lerinin zararı 8,5 milyar Türk lirası. 1979'da 16,3 mil
yar Türk lirası. 1980'de ise, Türkiye Kömür işletme
lerinin zararı 31 milyar Türk lirasıdır. 

Görülüyor ki, 2172 sayılı Kanun çıktıktan sonra, 
Türkiye Kömür işletmelerinin zararları her yıl % 100'e 
varan artışlar göstermiştir. 

Kamu iktisadî Teşebbüsleri yalnız pahalı üretim 
yapmıyor, aynı zamanda bütçeye getirdiği yüklerle 
yatırımları da engelliyor. Halbuki, KIT Kanunları bu 
teşebbüslerin basiretli bir tacir gibi faaliyet gösterme
lerini amirdir. Malî güçleri çok kısıtlı olan veya Mer
kez Bankası kredileriyle çalışan madenci Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri, devletleştirilen madenlerin işletilme-
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sini müteahhitlere vermek suretiyle üretim maliyet
lerinin normalin çok üzerine çıkmasına ve ülkemizde 
genel pahalılığın gereksiz artmasına sebep olmuşlar
dır. 

Değerli üyeler; 
Görülüyor ki, elektrik, gübre ve benzeri tesisle

rin muhtaç olduğu hammaddelerin teminini emniyet 
altına almak için madenler devletleştirilirse, bunlar
dan üretilecek enerji, gübre ve benzeri şeyler daha 
pahalıya mal olup, birçok üretim girdilerinin fiyat
ları artacaktır. 

Türkiye Elektrik Kurumu bugün termik santral-
ların çalışması için lazım olan kömürü, yalnızca Kö
mür İşletmelerinden almaktadır. Düşük kalorili toz 
kömür kullanılan santrallar, özel sektörün yıkanmış 
toz kömürünü alarak direkt üretimde kullanılabilme 
imkânı daha ucuza olmasına rağmen yapmamakta
dır; ama Türkiye Kömür İşletmelerinin kömürüne 
fuel - oil katarak daha pahalı üretim yapmakta, aynı 
zamanda döviz kaybına sebep olmaktadır, tşte, bizim 
basiretli bir tacir gibi çalışan KİT'lerimizden örnek
ler... 

2172 sayılı Kanundan sonra, devletleştirilen bütün 
küçük maden işletmeleri ile KİT'ler ilgilenmemiş, böy
lece bu işletmelerin hepsi kapanmış, bugüne kadar 
yapılan yatırımlar atıl vaziyete getirilmişlerdir. Böy
lece de bu gibi madenlerin memleket üretimine önem
li katkıları ortadan kaldırılmıştır. 

Resmî sektörümüz, sahip oldukları maden işlet
melerini önce gereken biçimde ele almalı, daha sonra 
gücünün yettiğince ek işletmelere girişmelidir. 

Gittikçe üretimi tehlikeli bir biçimde azalan, yurt 
dışından gerekenden fazla taşkömürü ithaline sebep 
olan Zonguldak taşkömürü havzası, Orta Anadolu 
linyit projesi, Devlet Mermer İşletmeciliği, Uludağ 
Volfram, Hasan Çelebi Demir İşletmeleri, Demir -
Çelik Divriği tesisleri, Seydişehir Alüminyum tesis
leri, Afşin - Elbistan, Mazıdağı Fosfat İşletmeleri, İz
mir Perlit işletmeleri, Ergani Bakır, Çayeli Bakır 
projeleri gibi projeler, plan hedeflerinin çok gerisin
de kalmış olan KIT kuruluşları olup, Devletin yakın 
ilgisini bekleyen projelerdir. Bu projeler sebebiyle 
Devletimiz önemli zararlara uğrarken, özel kesimin 
çalıştırdığı sahalar ellerinden alınarak, KİT'lerin bu 
sahalara yönelmeleri herhalde büyük savurganlık ol
sa gerektir. 

Muhterem üyeler; 
Bir ülkede devamlı ekonomik büyümenin sağla

nabilmesi istikrar unsuru ile gerçekleşir. Kanunlarda 
meydana gelen zikzaklar üretimi yavaşlatır, yatırımı 

durdurur. Önce bu istikrar ortamını temin etmeliyiz 
ki, istikrarlı yatırımlar devam etsin, üretim artsın. 

1972 yıllarında hazırlanan Madenlerin Devletleş
tirilmesi Kanunu, madenciliğimizi duraklama devrine 
sokmuştur. Aynı yıllarda petrolde de bu tür davranı
şın içine girilerek, ülkemizin en çok petrol ihtiyacı 
olduğu bir dönemde, petrol üretimimiz gerilemiştir. 
Dünyanın her yerinde önce petrol çıkarılır, işletilir
ken devletleştirilebilir; ama Türkiye'de bunun aksi 
yapılmıştır; çıkmayan petrol devletleştirilmiş ve üre
tim gerilemiştir. Bu yüzden, Türkiye sancılı dönem
ler geçirmiştir. Üretilmeyen, yerin altındaki tabiî ser
vetler bir işe yaramaz; ancak üretildikleri takdirde 
memleket ekonomisine katkıda bulunabilirler. Türki
ye kalkınmada ekonomik tercihini yapmıştır; planlı 
karma ekonomi düzeni içinde gelişmişliğe ulaşacak
tır. Tabiî kaynaklarının üretilmesinde hür teşebbüse 
de gerekli güvenceli ortamı sağlayacak, daha çok üre
terek ekonomik büyümesini sağlayacaktır. 

Bu yüzden büyüyen Türkiye, ülkesinden hiçbir 
fedakârlık yapmayacaktır, özel sektör düşmanlığı ya
pan, hep devletçiliği savunan, petrol ve madenleri
mizde içine düştüğümüz duruma sebep olan o kafa 
ile mücadele etmek mecburiyetindeyiz; ancak o za
man istikrar içinde kalkınan hür ve demokratik re
jim karakterimizi koruyabilir, istediğimiz hedefe va
rabiliriz. 

Değerli arkadaşlarım; 
işte, önümüzdeki 2172 sayılı Kanunun iptali ve 

Devletçe İşletilecek Madenlerle Maden Sahaları Hak
kındaki Kanun Tasarısı bu yüzden önemlidir. 12 Ey-
lül'den sonra memleketimize gelen huzura yeni bir 
ekonomik huzur ortamı yaratacak bu Kanunun, eko
nomik büyümeyi sağlama açısından, büyüyen Türki
ye'yi sağlama açısından önemi fazladır. 

Danışma Meclisimizin, memleketsever anlayışı için
de, ülkemize faydalı bir biçimde bu Kanunu çıkaraca
ğı düşüncesi ve inancı ile en derin saygılarımı suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Sarıoğlu, buyurun efendim. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım, Sayın Bakanımız ve Bakanlığımızın men
supları; 

Bugün dünyada istisnalı istisnasız bütün ülkeler sa
nayi ve ekonomilerini hareket halinde tutmak, üre
timlerini pazar ihtiyacına göre yönlendirmek, dış pa
zarlardan daha çok pay almak, millî gelirlerinde reel 
bir artış sağlamak ve elde edilen bu geliri çağın öl-
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çüleri içinde vatandaşları arasında paylaşmak, kısa
cası; yatırım, üretim ve iş yaratmak yarış ve kavgası 
içindedirler. Bu sebeple de çağımızda bütün teknolo
jik yenilik ve gelişmelerin her türlü üretim için ser
maye dışında iki anaunsuru klasik olarak önem ve 
değerlerim sürdürmektedirler. 

Bunlardan birincisi, insangücü; ikincisi, teknolo
jik buluşlarla şekillendirilen ve insanoğlunun nihaî ola
rak hizmetine sunulan enerji ve sanayi hammadde
leridir. Ancak, insangücü üretimde yalnızca kol kuv
veti olmaktan çıkmış, yapan ve yaratan bir beyin ile 
maddeye hükmeden bir fonksiyona bürünmüşken, do
ğal olarak oluşan ve yeraltında, yerüstünde bulunan 
hammaddeler, yani madenler ve diğer kaynaklar bir 
ülkenin varlığının sürdürülmesinde ve gelişmesinde 
stratejik değerlerinden hiçbir şey kaybetmeden, önem
lerini ve özelliklerini korumaktadırlar. 

Bu itibarla, ülkemizde mevcut olan madenlerin 
kimin tarafından çıkarılmasının çok daha üstünde bir 
anlayışla, önce ülke çapında maden potansiyelimizin 
ilmî verilere dayanılarak ve her türlü aramaya önem 
verilerek tespiti ve daha sonra da bu potansiyelin 
ekonomik ve teknik yönden kamu yararına en rasyo
nel şekilde nasıl kullanılacağının tayini, çok daha bü
yük önem kazanmaktadır. 

Bugün üzülerek söylemek isterim ki, Türkiye ma
den potansiyelinin ne değerlendirilmesinde ve ne de 
bunun ülke yararına mevcut istifadeye sunulmasında, 
ne kısa ve ne de uzun vadeli bir plan, bir strateji 
mevcut değildir. Türkiye, bazı istisnalarla hâlâ hiçbir 
geliştirme, zenginleştirme ve modern yöntem uygula
madan, taş - toprak fiyatına, işçilik fiyatına dışarıya 
maden cevheri satmaktadır. 

Bu sebeple, ister bu Kanun Hükümetten gelen şek
li ile çıksın, ister başka bir şekilde çıksın, Türkiye' 
nin maden ihracından büyük dövizler, büyük gelirler 
sağlaması bir özlem, bir hayal olmaktan öteye gide
mez. 

Madencilik sektörü ile ilgili olarak 1982 Yılı Prog
ramına baktığımızda, bu görüşümüzü açıkça teyit eden 
sayısal değerler görülmektedir. Bu değerlere göre, 
1981 yılında 25 347 300 000 Türk liralık metal ma
den, cevher, zenginleştirilmiş cevher, sanayi hammad
deleri ihraç edilmiş, buna mukabil 23,4 milyarlık aynı 
maddelerde ithalat olmuştur. Fark sadece 1,9 milyar 
civarındadır. 

1982 Programı ise, aynı madenlerde 30,3 milyar 
ihracat, 20,8 milyar (Yuvarlak olarak söylüyorum 
rakamları) ithalat öngörmüştür. Fark 9,5 milyardır. 

Yine Programa baktığımızda, bu durumun değiştiril
mesi ve iyileştirilmesi ile ilgili olarak sadece bazı te
mellere yer verilmiştir ve de durumun bu acı tablosu 
karşısında Program, Türkiye'nin maden ihracının ge
leceğini, kaderini çok basit olarak sadece 2172 sayılı 
Yasanın değiştirilmesinde görmüştür. 

Bu, sadece bir mucizeden ibarettir. Çünkü; Tasarı
nın, tamamının Devlet eliyle aranması ve işletilmesini 
öngördüğü madenler, bildiğiniz gibi, sadece birkaç 
kalemden ibaret olan bor, taşkömürü, fosfat, asfaltit 
ve nükleer enerji hammaddeleri ile bazı linyit ve de
mir sahalarıdır. 

Bunlardan bor, talep ölçüsünde ihraç edilmekte
dir. Taşkömüründe, ocakların teknik yönden üretime 
elverişli kapasitesi en çok altı milyon tona çıkabile
cektir. Bunu, geçenlerde TKİ Genel Müdürümüz de 
ifade ettiler. 

Kastamonu yöresinde yeni geliştirilen bir havza 
dışında ve bir miktarda Antalya'da olmak üzere, 
başka bir yerde yeni bir rezerv bulunamamıştır. 

Bu durumda üretim fazlası bir taşkömürü ihracı 
zaten sözkonusu ve mümkün değildir. Fosfat rezervi
miz de öyle. Geriye, nükleer enerji hammaddelerini 
saymazsanız, sadece linyit ve asfaltitlerle, demir cev
heri kalmaktadır. 

Türkiye'nin şu anda 7,8 milyar ton linyit rezervi 
vardır. Bunlardan Elbistan Termik Santralının kurul
duğu yöredeki düşük kalorili ve sadece enerji üreti
mine elverişli bir 3,5 milyar tonluk linyiti hariç tu
tarsak, geriye 4,3 milyar tonluk bir rezerv kalmakta
dır. Bunun 2,5 milyar tonu Devlet kurumlarının, 1,8 
milyar tonu da özel kesimin elinde bulunmaktadır. 

Devlet, elinde bulundurduğu sahalarda enerji üre
timine dönük faaliyetlerinde halkın ve sanayinin ihti
yacının karşılanmasında büyük yatırım projelerine gir
mek durumundadır ve bu entegre projeler başarıya 
ulaştığı takdirde, ihtiyaç ancak karşılanabilecektir. 

Özel sektörün linyit üretimine katkısı ise yapıla
cak yatırımların boyutuna ve üretim teknolojisine bağ
lı olacaktır. Halen yürütülmekte olan sınırlı faaliyet 
ölçüleri içinde çok küçük yatırımlarla üretimin daha 
büyük miktarlara ulaşması mümkün değildir. 

Demek ki, bu daldaki kamu ve özel sektör lin
yit üretiminde ulaşacağımız en optimum nokta, an
cak ülke ihtiyacının noksansız karşılanması olabile
cektir ve dolayısıyla da bu sahada bir üretim fazlalığı 
yakın bir gelecek için sözkonusu değildir. 

Demir cevheri üzerindeki üretimimizi de, linyitteki 
duruma paralel olarak düşünmek pek hatalı olmaz 
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zannederim. Esasen Türkiye gibi, enerji hammadde
si olarak ihtiyacının halen % 47,6'sını petrol ürün
lerinden karşılamakta olan ve bunun büyük bir bö
lümünü ithal eden bir ülke için, öncelikle yapılması 
lazım gelen herhalde enerji hammaddesi ihracını dü
şünmek değil, üretebildiği ölçüde petrol yerine kendi 
hammaddesini kullanmak olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yukarıdan beri bu Yasa Tasarısı kapsamına gi

ren bazı madenlerin durumunu irdeleyerek varmak is
tediğim sonuç; kamuoyunda yaratılmak istenen yan
lış bir anlayışı, yanlış bir imajı yine kamuoyu ve 
sizler önünde sergilemeye yöneliktir. Çünkü, birçok 
yerde iddia edilmiştir ki, eğer 2172 sayılı Yasa ip
tal edilirse, (Ki, bugünkü Yasa Tasarsı bunu bazı yer
lerde daraltmış, bazı yerlerde genişletmiş veya tama
men kaldırmıştır.) Türkiye bir milyar dolara yakın 
maden ihraç edebilecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
2172 sayılı Yasanın yanlış veya doğru taraflarını 

tartışmadan şunu söylemek isterim ki, bu Yasayı ip
tal etseniz de (Ki, bu Tasan ile değiştirilmektedir) et
meseniz de, değiştirseniz de, böyle bir iddianın bu
günkü yatırım ve üretim koşullarında tutar tarafı 
yoktur ve olamaz. Çünkü, bugün Türkiye'de 50 - 60 
çeşit maden cevheri çıkarılmaktadır ve bunlardan bu 
değişiklik Tasarısına giren birkaç madenle, ülke ihti
yacının karşılanmasından sonra bu büyüklükte bir ih
racat yapmak, ancak hayal gücünü zorlamak olur; 
yoksa fiiliyatta olmaz. 

Değerli arkadaşlarım; 
6309 sayılı Maden Kanunu 1954 yılında çıktı. 

Aradan 58 yıl geçmiş. Türkiye'de en liberal kanun 
uygulanmaya konmuş, herkes eline bir ruhsat geçirmiş ' 
ve sonuç ortada. Sattığımız kadar maden cevheri ithal 
ediyoruz, sanayi hammaddesi ithal ediyoruz. Bu du
rum, 2172 sayılı Yasa çıkmadan önce de vardı, bu
gün de devam ediyor. O zamanki ihracat da takriben 
50 - 60 milyon dolardı. 

O halde, hiç kimse kendi gücünden, kendi kapa
sitesinden, kendi yatırım ve üretim büyüklüğünden da
ha ötede yapamayacağı, yerine getiremeyeceği bir id
dia ile ortaya çıkıp, suyu bulandırmamalı, Devletin 
tekerleğine de çomak sokmamalıdır. 

Şu anda 10 bin ruhsatın alındığı maden sahasında, 
Anayasaya göre tabiî servet ve kaynakların sahibi Dev
lete, bu sayının 1/50'si olan 200 adet ruhsat çok gö
rülmemelidir. 

Türkiye'nin gittikçe artan demir, kömür ve diğer 
madenlerdeki ihtiyacı geniş rezervler üzerine oturup, 
eski tekniklerle ve küçük yatırımlar yapmakla hiç
bir zaman karşılanamaz. Onun için diyoruz ki, ka
mu yararı bakımından Devletin yapması lazım gele
ni Devlet, Devlet için uygun ve rantabl olmayanı özel 
kişiler, kuruluşlar yapsın; ama hiç kimse üretebilece
ğinin ötesinde hak iddia etmesin, rezerv kapatmasın 
ve rezervler üzerine ipotek koymasın ve özel sektör -
Devlet kavgasına da böylece son verilsin. 

Değerli arkadaşlarım; 
Buna rağmen bakıyoruz bize mektup gönderen, 

broşür gönderen ve bu işlerin vaktiyle zirvesinde gö
revli olup, çadır kuran bazı kamu yöneticileri Dev
leti ve doğruları söyleyenleri rasgele, alabildiğine kö
tülemektedirler. 

İddiaları; «Alınan bütün madenler eski sahipleri
ne verilsin, Devlet iş yapmasın, maden çıkarmasın.» 
O zaman da adama sorarlar; «Peki, bu işleri kimler 
yapacak?., özel kesimin üretimi meydanda, 100 bin 
tonlarda dolaşıyor, ülkenin ihtiyacı ise milyon ton
larda. Bu işleri Devlet de yapmazsa kim yapacak?..» 
Birisinin bunu söylemek lazım. Demek ki, kendileri 
de o görevlerde iken iş yerine, hep öyle laf üretmişler. 
Bunları şimdi daha iyi tanıyoruz; hem Devletin en 
sorumlu yerinde yıllarca oturacaksın, hem ayrılınca 
«Devlet iş yapamaz.» diye kötüleyeceksin... Böyle şey 
olmaz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Onun için, Devletin sorumluluk vereceği kişileri 

çok iyi seçmesi, tanıması lazım. Bir hastanın kalbini 
stetoskop ile muayene eder gibi, bunların kalbini, 
kafasını iyice muayene etmesi lazımdır; davalarına, 
kavgalarına, sorumluluklarına, Devletin ve milletin 
menfaatlerine sahip çıkacaklar mı, yoksa Maliye Baka
nımızın dediği gibi, birtakım kaş - göz işaretleri ile 
başkaları ile işaretleşecekler mi?.. 

Değerli arkadaşlarım; bu konuyu burada kesiyor 
ve konuşmama devam ediyorum. 

Bir hesap ettim, 1965 yılından 1980 yılına kadar 
Devlet ve özel sektörün ürettiği kömür 120 milyon 
ton civarındadır. Bu rakam, küçük Çekoslavakya'nın 
1979'daki üretimine eşittir. 

Türkiye, demagoji ile mugalata ile birbirlerini ka
ralamak, kötülemekle kalkınamaz. Bugün Türkiye'de 
kişi başına, belli bazı madenlerde tüketim 800 kilo
gram, dünya ortalaması 2 200 kilogram, gelişmiş sa
nayi ülkelerinde ise 7 800 kilogramdır, işte, kavgasını 
yapacağımız yer burasıdır ve bu olmalıdır. 
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Üzülerek belirtmek isterim ki, Hükümet de getir
diği Yasa Tasarısının genel gerekçesinde, kendisini, 
ne kadar gerekiyorsa o kadar yetersiz göstermiş ve 
kötülemiştir. Sonra da başka bir yerde, sanayinin ve 
enerjinin ihtiyacı olan hammadde teminini güvence 
altına almak için, «Falan madenlerin Devletçe işle
tilmesi gerekmektedir.» diyerek, kendi kendisiyle çe
lişkiye düşmüş, üzerine su dökmek isteyenlerin eline 
hortum vermiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu Tasarı, 2172 sayılı Ya
sa kapsamına alınan belli bazı madenler üzerindeki 
anlaşmazlığa, ihtilafa son vermek için hazırlanmış bir 
Tasarıdır. Çerçevesi son derece dar tutulmuş, sa
dece kamu yararı bakımından enerji ve sanayinin ih
tiyacı olan hammadde teminini güvence altına alma 
bakımından, bazı madenlerin arama ve işletilmesinin 
tamamen, bazılarının da sadece işletilmesinin Devlet 
tarafından yapılması öngörülmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, süreniz dolmuştur. 
Lütfen bağlayın efendim. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, 10 da
kika oldu. 

BAŞKAN — Tamam efendim, süreniz 10 dakika. 
PAŞA SARIOĞLU — Toparlıyorum Sayın Baş

kan. 
Yukarıda değindiğim gibi, Türkiye'de çıkarılan 

50 - 60 çeşit maden içinde bunlar sadece birkaç ade
didir. Diğerlerinin çoğu özel kişilerin elindedir; ama 
öyle bir hava yaratılmıştır ki, sanki Devlet, madenler 
üzerinde bir monopol, bir tekel kurmuş, bunun için üre
tim düşmüştür; ihracat da yapılmamaktadır. 

Anayasanın, tabiî servetler ve kaynaklarla ilgili 
bölümündeki konuşmamda, Devlet İstatistik Enstitü
sü tarafından 1980 yılında hangi madenlerin kimler 
tarafından işletildiğini sizlere ismen arz ettim. Tür
kiye'nin maden ihracatındaki düşüklüğün sorumlulu
ğunu, bugün konuşmakta olduğumuz bu Yasa Tasa
rısı kapsamındaki birkaç tür madende aramak çok 
yanlıştır. Türkiye, maden ihracatında gerçekten «öz 
sahibi olmak ve bir milyar dolar iddiasını gerçekleş
tirmek istiyorsa, kamu ve özel kesim herkesin kavgayı 
bir kenara bırakarak, yasal çerçeve içinde elinde bu
lunduracağı madenlerin en rasyonel şekilde ve en op
timum düzeyde üretim yapılmalıdır; ama buraya var
madan önce, maden envanterinin ve rezervlerinin tes
piti yanında ilk hedef, ilk amaç olarak : 

1. Enerji ve sanayinin hammadde girdisi olan 
linyitte, taşkömüründe, demirde, petrolde ihtiyacın, 
yerli üretimde en üst düzeyde karşılanmasını temin 
etmek, 

2. Hamcevher ihracı yerine, yarı mamul ve ma
mul hale getirilmiş madde satmak politikasını ege
men kılmak mutlaka esas olmalıdır. Bunun için de 
ihtiyaca dönük, kısa ve uzun vadeli planlı bir yatı
rım, teknik ve ekonomik gereklere uygun olarak op-
timal düzeyde her sahadan üretim, yeni teknoloji ve 
yeni üretim yöntemlerinin uygulanması ve etkin bir 
denetim ve koordinasyon gerekmektedir. 

Şimdi görebildiğimiz kadarıyla, Türkiye'de belli 
disiplinlere bağlanmış, tutarlı, verimli, yerli sanayi ve 
enerji hammaddelerinin karşılanmasında devamlılık 
gösteren bir politika uygulanamamaktadır ve darbo
ğazlarla karşılaşılmaktadır. Bu tıkanıklıkların tedbir
lerini, önlemlerini şimdiden almazsak, ileride artan 
ihtiyaç daha büyük darboğazlar ve sorunlar doğura
caktır. 

önümüze getirilen Tasarı değişikliği, bu yönde 
herkesin yerini almasını amaçlamaktadır. Bu itibarla, 
Hükümetten gelen Tasarının Yüce Kurulca aynen 
kabulünde büyük yarar vardır. 

Benim de içinde bulunduğum İktisadî İşler Ko
misyonunda, taşkömürü, fosfat, bir kısım demir ve 
bir kısım linyitlerin Devletçe aranması ve işletilmesi 
veya sadece işletilmesi Tasarı kapsamından çıkartıl
mıştır. Bence Tasarı, Devletin kendi hüküm ve tasar
rufu altındaki madenlerden, sadece belli bazı türlerin 
işletilmesini veya arama ve işletilmesini zaten son de
rece sınırladığından, başkaca bir sınırlama, Devletin 
bu madenler üzerindeki fonksiyonlarını yerine ger 
tirmekte büyük güçlükler doğuracaktır. 

Türkiye'nin, her sahada olduğu gibi, maden saha
sında da sorunu çözmesi, yatırım ve üretimden geç
mektedir. Küçük yatırımlarla, cevherin iyi cinsini çı
kartıp satmakla, ocakları, havzaları hiçbir teknik ve 
ekonomik kritere uymadan rasgele kullanmakla, ve
rim düştüğünde veya maliyet arttığında bunları ter-
ketmekle üretim artırılamaz. Her şeyden önce, rezerv
lerin doğru dürüst tespiti gerekmektedir. 

Eğer yüz milyon ton olarak bildirilen linyitler, 
8 milyon ton olarak bildirilen borlar, sonradan bir 
milyar ton ve 220 milyon ton olarak Devletçe tes
pit edilmişse, burada bir çarpıklık vardır, bir günah 
işlenmiştir. Çünkü, rezervler bu şekilde küçük göste
rilirse, bunlar için ne doğru dürüst bir yatırım yapı
lır, ne de üretim. Devlet, geriye alınan bor sahaların
dan sadece iki tanesi üzerinde 2 ila 3 milyarlık bir ya
tırım ve linyitlerde de 4,5 milyarlık bir yatırım yap
mıştır. 
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Geriye baktığımızda, geçen bütün yıllarda işletilen 
maden sahalarının toplamında, yani 25 ila 30 yılda 
bu büyüklükte bir yatırım yapılmamıştır. 

Şimdi insaf ile soruyorum : Şimdiye kadar yapı
lan yatırım ve üretim temposu ile Türkiye ihtiyacını 
karşılayabilir mi?.. İhracat yapabilir mi?.. Durum or
tada... Onun için, haksız iddialardan vazgeçerek, Dev
let ve özel kesim, yasaların çizdiği konum içinde, her 
türlü teknik ve ekonomik gereklere uyarak, yatırım ve 
üretime yönelmelidir. Tasarı bu anlamda getirilmiştir 
ve bu sebeple de, bu haklılıkla buradan aynen geç
mesini savunmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, bir arkadaşım burada ra
kam vererek, üretimden bahsetti. Arkadaşım, bilmi
yorum konuyu iyi incelemiş mi, her sefer konuştu
ğunda da burada birtakım kendine has bir ifade ile 
bazı terimler kullanmaktadır. Bir defa, hepimizin iddi
ası, muhakkak ki Türkiye'nin her sahada olduğu gi
bi, maden sahasında da, gerek kamu sektörünün, ge
rekse özel sektörün kendisine tanınan yasal sınırlar 
içerisinde en üst düzeyde, en uygun teknikle üretim 
yapmasıdır. 

Şimdi arkadaşımız burada... 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu... 
PAŞA SARIOĞLU — Bitiriyorum Sayın Başka

nım. 
Arkadaşımız burada bazı rakamlar verdiler. Bu 

rakamların hepsi bizde vardır; yalnız, bizim aldığımız 
rakamlar arşivlerden alınmıştır, zannediyorum aynı gö
rüşlerde birleşmek mümkün değildir. 

Bir defa şunu kabul etmek lazımdır ki, evvela re
zervler yanlış tespit edilmiştir. Arkadaşımızın örnek 
vermiş olduğu rezerv rakamlarında da bu böyledir. 
Bazı sahaları Devlet işletmek istemektedir. Mesela 
linyitte 622 saha var, sadece 97'sini Devlet işletmek 
istiyor. Buradaki rezerv 1 milyar ton çıkmıştır. Halbu
ki bildirilen nedir?.. Bildirilen 150 - 170 milyon ton
dur. Bor madeninde ise bu rakam 8 milyon ton ola
rak bildirilmiş; fakat 220 milyon ton çıkmıştır. 

Zarara gelince : Elimde şu anda dünya kömür 
mecmuasından da bir belge var. Sübvansiyon her yer
de vardır. «TKİ bugün zarar ediyor» denemez. Za
rar etmesi için, evvela onun da piyasa fiyatlarıyla 
elindeki üretimini satması lazımdır. TKİ bugün yarı 
fiyata iki defa yıkanmış kömür satmaktadır. Bu, za
rar sayılmaz. 

ikincisi : Borda ve demirde üretim (Maddeler 
geldiği zaman rakamlarını da vereceğim) rakamları, 
bizim elimizdeki rakamlar, arkadaşımızın verdiği ra-
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kamlardan farklıdır. Bu üretim birçok sahalarda art
mıştır. Çünkü, ocakların, havzaların işletilmesi bir 
defa, yatırım yapmak suretiyle yeniden düzene sokul
muştur. Şimdi bizim iddiamız, Hükümetin bu Tasarı 
ile çizmiş olduğu çerçeve içerisinde herkesin kendi ça
pında, kendi yatırım çapında üretime dönmesi, Dev
let ile beraber çalışmasıdır. 

Arkadaşımız da Devleti karaladı. Devleti karala
makla, özel sektörü karalamakla bir yere varılmaz. 
Biz, bunları karalamakla meşgul olmayalım. Bizim 
görüşümüz şudur : Herkes elindeki üretimi optimum 
düzeye çıkarsın; ama önce yatırım yapsın, eski tek
nikleri bıraksın, havzaları en uygun şekilde, en üst 
düzeyde işletmeye baksın; ondan sonra Türkiye'nin 
maden ihracı belki ileride bir milyar tona çıkabilir. 

Bu itibarla, maddeler geldiğinde tekrar söz al
mak üzere huzurunuzdan ayrılıyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
I. DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkan, bir ko

nuyu arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Gürbüz, müsaade buyurun 

efendim. Rakamlar üzerinde, bendeniz de izledim, de
ğişik verilerin değerlendirilmesini yaptı Sayın Sarı
oğlu. 

t. DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, onu 
demek istemiyorum. «Devleti karaladı» dediler. Müm
kün değil Devleti karalamak. Lütfen bu zabıtlara geç
sin. Mümkün değil... Biz burada Kamu iktisadi Teşeb
büslerinin durumunu arz ediyoruz, Devleti karalamak 
kimin haddine düşmüştür?.. Bunu arz etmek istedim 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Çakmakçı, buyurun efendim. 
ZEKÎ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı, Yüce Mecli

sin katkılarıyla daha da geliştirilip, Millî Güvenlik 
Konseyinde alacağı son şfeMi ile yeraltı servetlerimi
zin ülke yararına kullanılmasını düzenleyecektir. 

Tasarının konu edindiği madenler, ağır sanayinin 
temelini teşkil eden madenler ile dünyanın büyük ih
tiyaç duyduğu stratejik madenler ve enerji hammad
deleri olan madenlerdir. 

Bendeniz, sadece ağır sanayinin temelini oluştu
ran, demir-çelik tesislerimizle, ona kaynak teşkil eden 
demir sahalarından ba'hsetlmek istiyorum. 

Bilindiği gibi, bu sanayi, Türkiye Demir Çelik 
işletmelerince yönetilmektedir. Bugün için tesisler; 
600 000 ton/yıl Karabük tesislerinde, 1,1 milyon 

— 116 — 



Danışma Meclisi B : 76 28 . 3 . 1983 O : 2 

ton/yıl İskenderun tesislerinde olmak, ayrıca 1,5 
milyon ton/yıl da Ereğli Demir Çelik Tesislerinde 
olmak üzere 3 milyonun üzerinde bir kapasiteye sa
hiptir. Bu, Ereğli Demir-Çelik İşletmeleri özel bir 
anonim şirket olmasına rağmen, % 51 hissesinin de 
Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri ile Sümerbank'a ait 
olduğunu da burada belirtmek istiyorum. 

Karabük tesislerinde montaj safhasındaki kırma, \ 
eleme, harmanlama ve şarj sisteminin tamamlanma- j 
sini müteakip 900 bin ton/yıl ve tevsi çalışmaları de
vam eden İskenderun tesislerinde 1984 sonu itiba
riyle 2,2 milyon ton/yıl olmak üzere, 3 milyon ton/ 
yıldan fazla bir mayi maden üretim kapasitesine de 
erişecektir. I 

İşte, bu büyük üretim kapasitesini 'gerçekleştire
bilmek için ihtiyacı olan hammaddelerden demir cev
herinin temininde, asgarî düzeyde de olsa, teminata 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu hüyük tesislerin günün 24 
saatinde çalışır durumda tutulmasının şart olduğunu 
ve diğer sanayi kesimlerinin bu üretime çok büyük 
ihtiyacı olduğunu göz önüne alarak, Türkiye, De
mir-Çelik İşletmelerine bu teminatı vermek zorun
dayız. 

Tasarıda bu teminatı bulamıyoruz; çünkü hiç 
düşünülmemiş ve getirilmemiş böyle bir teminat. Hü
kümetin Tasarısında az da olsa getirilen bu teminat, 
Komisyonca maalesef tümüyle ortadan kaldırılmış, 
bu büyük işletmeler, birkaç kişinin veya şirketin ken
di menfaatleri doğrultusunda her gün artacak, yük
selecek fiyat talepleriyle karşı karşıya bırakılmıştır. 

Bunu söylerken, 2172 sayılı Kanun çıkmadan ön
ce bu müessesenin karşılaştığı bu yöndeki engelleri, 
zorlukları nasıl aşmaya çalıştığını, ama aşamadığını 
ve sonunda 'boyun eğmek durumunda kaldığını bil
diğimi ifade etmek istiyorum. j 

Türkiye'de cevher yatakları dağınık ve genellikle 
düşük rezervli olduğu için, tesislere uzak mesafeden 
değişik nitelikli cevher taşıma gereği vardır. Bir böl
gedeki cevher, sadece o bölgeye yakın tesiste isten
memekte, çeşitli yerlerden getirilen cevherler muay
yen oranlarda harman yapılarak kullanılmaktadır. 
Devlet Demiryolları da bu cevher taşımacılığında 
Türkiye Demir-Çelik İşletmelerinin ihtiyacını tam 
olarak karşılayamakmaktadır. 

Bu durumlar göz önüne alındığında, Hükümet Ta
sarısındaki, Adana'nın Feke ilçesi sınırları içindeki 
PRT 28, ve İT 5253 numaralı Aktepe demir sahaları 
ile Malatya'nın Hekimhan ilçesi sınırları içindeki 11 
263 ve 11 282 numaralı Deveci sahalarına ilave ola- | 

rak, Ankaramn Bâlâ ilçesi sınırları içindeki 11 212 
numaralı Kesikköprü sahası ve Erzincan'ın Kemali
ye ilçesi sınırları içindeki İR 426 numaralı B'izmişen 
sahalarının da Devlet kuruluşlarınca işletilmesinin ka-

- çınılmaz olduğunu vurgulamak istiyorum. 
Ancak, burada şunu da ifade etmek isterim ki, 

Devlet kuruluşlarınca işletilme, faaliyetlerin tümüyle 
devletleştirilmesi demek değildir. Maden cevherleri
nin çıkartılması yine özel şirketler veya kişilerce ya
pılmaktadır. Devlet kuruluşu bu işi üstlenmemekte-
dir ve hatta yaptığı rezerv tespit çalışmaları, harita
lar ve ödeme kolaylıklarıyla özel kuruluşlara yardım
cı olmaktadır ve bunun özel teşebbüs sahipleri de 
ifade etmektedir. 

İşte burada biz, Atatürk'ün ortaya koyduğu ve 
«Devlet, Millet di de» yürütülmesi gereken ekonomik 
politikayı görüyoruz. Ülkenin ihtiyacı olan politika
yı ve Sayın Atalay'ın hasretini çektiği; kamu ve özel 
kuruluşların el ele çalışmasının en iyi örneğini gö
rüyoruz. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Ülkemiz ekonomisinin temel direği olan demir-

çelik sanayiine büyük bir teminat getirmek ve Tür-
'kiye Demir-Çelik İşletmelerini çalışamaz duruma dü
şürmek istemiyorsak, yukarıda saydığım demir cev
heri sahalarının aranmasını ve işletilmesini Devlet ku
ruluşlarına bırakmak zorundayız. 

Bu yöndeki müspet kararınız; politik, sosyal ve 
ekonomik yönlerden yeniden kurulmakta olan Dev
letin temelini oluşturacak harcın esas unsurlarından 
biri olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu nedenlerle, Tasarının birinci ve ikinci madde

leri ile ilgili olarak hazırladığım önergelerimi Sayın 
Divana vermiş bulunmaktayım. Bu doğrultuda, mad
deler geldiğinde daha geniş bilgi vermek üzere, tümü 
hakkındaki konuşmalarımı burada bitiriyorum. İlgi
lerinizi, tasviplerinizi, onayınızı bekler, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı; 
özellikle, süreye karşı gösterdiğiniz dikkatten ötürü 
de,- bir kez daha şükranlarımı arz ederim. 

Sayın Hamitoğulları, buyurun efendim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; konuşmama başlamadan 
önce hepinize saygılar sunarım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Benden önce konuşan 6 değerli arkadaşım, yap

tıkları değerli çalışmaların ürünlerini bilgilerinize 
sun'dular. Hazırladığım ve 10 dakika ile sınırlanma-
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yan geniş boyutlu çalışmamı, arkadaşların değindik
lerini başka biçimde de olsa tekrarlamamak için, hu
zurunuzda önemli gördüğüm birkaç noktayı belirt
mekle yetineceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türk'iyemiz, maden kaynakları bakımından, sevi

nerek söyleyebiliriz ki, zengindir. Ancak, bu zengin
liğin bütün boyutlarının envanterinin yapılmamış ol
duğu da bir gerçektir. Aslında, Türkiye'de maden
lerimizin tarihi de maalesef bilimsel anlamda ortaya 
çıkmış değildir. Sadece bu olgu, madenlerimizin en
vanterinin yapılmasından, fiziksel bir değer taşıma
larının ötesinde, iktisadî bir değere çevrilmesinde; 
yani yeteri boyutlarda çıkarılmasında, yurt içinde iş
lenmesinde, sanayileşmeyi destekleyen önemli bir di
namik haline gelmesinde ve ihracatına kadar uzanan 
bir zincirin, 'bir diğerinden niçin kopuk olduğunu da 
aslırtda bu madenlerimizin tarihinin olmaması olgu
sunda da vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Asıl önemli nokta, madencilik kesimini yeterince 

değerlendirmeden ve geliştirmeden, Türkiyemizin sa
nayileşmesi mümkün değildir. Onun için, bunu bu
rada vurgulamak ve Tasarının bunu gerçekleştirecek 
nitelikte olmasını temenni ederdim. Bu aşamada hu 
noktayı belirtmek ve değerli katkılarınızı bu noktada 
oluşturmak gereğini vurgulamakla yetiniyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
'Madenciliğimiz geri kalmıştır. Niçin?.. Bunun ce

vabını, ne Hükümetin hazırladığı Tasarıda, ne de 
Değerli Komisyonun hazırladığı (Aslında Hükümet 
Tasarısına göre, üzülerek daha az iyi diyebilirim) 
Tasarıda bunun cevabını aramayın, çünkü bulamaz
sınız, yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunun nedenleri arasında önemli bir konu vardır. 

Madenciliğimizin derdi; bunun sadece özel kesim ve
ya sadece Devlet kesimine aktarılması değildir. Me
selenin özünde, ne güçlü bir Devletin, ne de güçlü 
bir özel kesimin bulunmuyor olması yatmaktadır. Bu 
durumuyla özel kesime de, bütünüyle veya bir kısmı 
ile terk edilse, dava çözülmez, bundan 1-2 yıl önce 
yapıldığı gibi, sadece Devlet kesimine de bırakılsa, 
yine çözülmez; çünkü bu alanda Devlet de yetersiz
dir, özel kesim de yetersizdir. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Bu yetersizliği izninizle bir küçük veriyle yüksek 

huzurunuzda açıklamakta yarar görüyorum. Bakın, 
gayri «afi millî hâsılada madencilik kesiminin payı 

son 20 yılda, (dikkatinizi çekiyorum) yaklaşık olarak 
yüzde 1,34 ile yüzde 1,56 oranında bir değişme gös
termekte ve çok küçük bir boyutta kalmaktadır. Bu 
sayılar, biraz önce arz ettiğim 2 kesimin de bu alan
da yetersiz kaldığını göstermektedir. 

Türk Devleti geleneğinde, madenler Milletin ma
lıdır. Millet adına Devlet bunları ancak millet yara
rına işletmekle mükelleftir. Dikkatinizi çekerim bu
raya; halkın yararına millet yararına işletmek mec
buriyetindedir Devlet ve Devlet katında bulunanlar; 
ama bu mutlaka demek değildir ki, bunları mutlaka 
doğrudan Devlet işletsin. Devlet, bunları halkın ya
rarına, Ulus yararına en verimli bir şekilde işletecek 
yol ve yöntemleri bulmalıdır. «Bulmalıdır» diyoruz, 
ama nasıl bulacaktır?.. Tartıştığımız yasalar gibi ya
salar çıkarmakla, bunların mekanizmalarını oluştur
makla, Peki, önümüzdeki Tasarı bunu getirmekte mi
dir?.. Maalesef buna «evet» demek imkânından zev
kinden mahrumuz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Özellikle Komisyon adına konuşan arkadaşım, 

maden ihracatının toplam ihracatımızdaki payını gös
terdi; onun için tekrarlamak istemiyorum. Biraz ön
ce arz ettiğim küçük boyutun bir başka yansıması
dır. bu. 

İtalya^da sadece mermerden, (Afyon temsilcim'iz 
Sayın Civelek'in kulaklarını da çınlatmak istiyorum, 
o yörede çok değerli ve maalesef hedef edilen çok 
iptidaî bir teknolojinin aracılığında, çıkarılan kadar 
bir kısmı da heder edilen mermer) sadece mermer
den İtalya yılda 6 milyar dolarlık bir hâsılat sağla
maktadır. Onun için, madende, Türkiye'de eğer var 
olan rezervlerimiz yeteri ölçüde çıkarabilir ve işleye
bilirsek, bunun isdihdama, bunun sanayileşmeye ge
tireceği büyük katkıların ötesinde, en aşağı bir mil
yar dolara varmak mümkündür. Hemen parantez 
içinde, üzülerek arz edeyim ki, italya mermerlerinin 
bir kısmını bizden sağlamaktadır. Hatta şunu da üzü
lerek arz edeyim; mermeri çıkarma, işleme konu
sunda Bulgaristan'ın bile maalesef çok gerisindeyiz 
arkadaşlarım. Bu geriliğin, Devletle, özel kesimle il
gisini bulmak lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de, maalesef bu alandaki kördüğüm sür

mektedir. Bu kördüğümü önümüzdeki Tasarı çöze-
memektedir. Nedir bu kördüğüm?.. Bif taraftan hal
kın adına dalkavukluktan başka bir şey yapmayan 
yaklaşımdır. «Her şeyi Devlet yaparsa iyi olur» dü
şüncesi gerçeklere uymamaktadır. Bunun karşıtı olan 
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yaklaşım da yanlıştır. O da; özel kesimin dalkavuk- l 
luğunu yapmaktır. Her şeyi özel kesim yaptımı çok 
iyi, Devlet yaptımı çok kötü veya tersi... Bunlar de-
payse olmuş olgulardır değerli arkadaşlarım. Bir kü
çük örnek vermekle yetiniyorum; kömür sorunu, j 
«Kömür» derken, Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da 
oturan yoksul vatandaşlarımız, bu arz edeceklerimi, 
binlerce, yüzbinlerce teyit ederek üzülmektedirler, 
perişan olmaktadırlar. Bugün kömürün tonu 8 bin 
liradır, çünkü değerli arkadaşlarım bunu Devlet çı
karıyor. Bu, halkın yararına mıdır, Milletin yararına 
mıdır?.. Halbuki büyük ölçülerde kömür çıkarsa, asıl 
o zaman halkın yararınadır. 

Şimdi, kömürde önemli sorunlar vardır. Yapıl
makta olan yeni santrallarımızın ileride karşılaşma
ları mümkün olan bazı darboğazları çözecek tarzda
ki alanla sınırlanmalıdır kömürde Devletin bu işlet
meciliği. Geriye kalan bütün alanda özel kesimin 
devreye girmesinde Millet lehine, halkın lehine bü
yük bir yarar vardır arkadaşlarım. Buna rağmen, 
halkın kömür bulamama durumuna rağmen (ki, bu
gün 8 bin lira tonuna ödediği halde Meclisimizin bir 
odacısı bu kış kömürsüz kalmıştı, eğer bazı arkadaş
larımız devreye girmeseydi; 8 bin lira ödemesine 
rağmen kömür bulamayacaktı) vatandaşı bile kömür 
bulmaktan alıkoyan yaklaşımların devletçilikle, halk
çılıkla, hiç bir irtibatı, hiç bir ilgisi yoktur. Bunu 
savunmak, halk dalkavukluğundan başka bir şey de- ı 
ğildir. Onun için, bu kördüğümü mutlaka çözmek 
lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kömür bizi nereye götürmeli?.. Bazı madenler 

vardır; mesele bor, Etibankımız bu bor madenini 
çıkarma, işletme, ihracatına varıncaya kadar işin al
tından çıkabilir. Onun için, bu durumda işe özel ke
simi sokmakta ülke yararına, hatta özel kesim ya
rarına bir durum yoktur; ama arz ettiğim gibi, fos
fatta ve kömürde; ki, bu alana da biraz sonra deği
neceğim, maalesef Tasarıda boş kalmış bir alandır.) 
maden türüne göre Devlet, özel kesimi devreye sok
mak lazımdır. 

Kısaca; Devletle özel kesim arasında bu alanı 
geliştirecek sanayileşmeyi gerçekleştirmek üzere olum
lu bir sentez kurmak lazımdır. Tasarı maalesef bu
nu kuramamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları konuşma sü
reniz dolmuştur, lütfen konuşmanızı bağlayınız efen
dim. | 

BEŞtR HAMİTOĞULLARI — Teşekkür ederim 
Sayın Başkanım. I 
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Madenler çıkarıldığı zaman değerlidir, işlendiği 
zaman değerlidir, katma değer sağladığı zaman de
ğerlidir. Bunu yapamadığınız zaman, yeraltında bu
lunan hiç kimseye yararı olmayan madenleri devlet
leştirmenin halkın yararıyla, milletin yararıyla hiç
bir ilgisi yoktur değerli arkadaşlarım, özel kesim ba
cımından da meselenin öz boyutu öyledir. Onun 
için, bizim bu Tasanda iyi bir sentez gerçekleştir
memiz lazım. Bu ülkenin kalkınması için. sosyal 
adalet için, özel kesimi de güçlü bir hale getirerek, 
Devleti de güçlü bir hale getirerek ;çünkü bundan 
önceki Tasarıya rağmen Devletin inhisarına terk et
miş olunmasına rağmen, arkadaşlarımın bir kısmı 
rakamlar verdi, bunlar başka alanlardan tekrarlana
bilir. Pirit madenlerinin üretiminde düşüşler olmuş
tur. Burada suç devletçiliğin midir?.. Değildir; Dev
let güçlü değil. Devleti güçlü 'kılmadığınız zaman, 
işlediğiniz kadar Devlete verin, bir sonuş elde ede
mezsiniz. Özel kesimi yeterli hale getirmediğiniz tak
dirde destekleyemediğiniz, denetleyemediğiniz takdir
de, onun el atacağı alanlardan yarar sağlamak müm
kün değildir. Onun için, bu ikili taassubu da mut
laka aşmak lazımdır değerli arkadaşlarım. 

Söz fosfata gelmişken şunu arz edeyim ki, gübre 
sanayii hammaddelerinden fosfat ve pirit talebinin 
öncelikle ve sadece yurt içi kaynaklarından karşılan
ması gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; 
özel sektör dalkavukluğuna kendisini kaptırarak, 

ülkede fosfat olduğu halde, birkaç kişiyi zenginleştir
me pahasına dışarıdan fosfat ithal edilmemelidir. 
Bugün edilmektedir ve Tasarı buna da bir çözüm 
getirmemektedir. Bu konuda ayrıca bir başka teh
like vardır. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Güney Doğu Anadolu fosfatları büyük projesi 

gerçekleştirilse, ki bugün gerçekleştirilmemek için, 
(Sayın Bakanımın huzurunda arz etmekte yarar gö
rüyorum) maalesef elden gelen her şey yapılmakta
dır. Eğer bu proje gerçekleşse, sadece bundan mem
leketin döviz ikamesi olaralk kazancı 60 milyon do
lara yakındır. Yıllık brüt katma değer 6 milyar Türk. 
Lirasına ulaşacaktır. İstihdam edilecek kişi sayısı da 
iki bine yaklaşmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu konuya mutlaka el atmak lazımdır. Dünya 

fosfat konsantresi dağıtımında meydana gelecek bir 
aksama durumunda proje, ülke tarımının da bir nevi 
sigortası olacaktır. Bakın, 1990 yıllarına doğru dün-
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ya fosfat kayası konusunda ve Afrika ülkelerinin 
büyük bir kart ile de karşı karşıya kalabileceğiz. Bu 
ülkeler, giderek fosfat kayası dışsatımı yerine, fos
forik asit ve fosforlu mamul gübre satıcısı yolunu 
seçerek katma değer artışı ile nakliye farkını kendi 
lehlerine çevirme gayretleri içindedirler. Bu nedenle 
de, fosfat kaynaklarımıza sahip çıkmak mecburiye
tindeyiz. Tasarı, maalesef bu bakımdan da olumlu 
değildir ve «Tasarı ne getirmektedir?..» diye incele
diğiniz, düşündüğünüz zaman, eleştirdiğimiz ve iki 
üç sene önce çıkan bir yasanın orasından burasın
dan kırparak, onun devamından başka bir şey ol
madığı izlenimine varıyorsunuz. Halbuki, Türkiye 
özellikle bu dönemde bu sorunu çözebilecek bir 
sentez yapabilmeliydi. Maalesef, bu sentezin aracı 
değildir bu Tasarı. Temenni ediyorum ki, değerli 
katkılarınızla böylesi bir sentez niteliğine kavuşur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları. 

Savın Vardal, buyurunuz efendim. 
İSA VARDAL — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

sayın üyeleri, Sayın Bakan ve Bakanlığın değerli tem
silcileri; 

Yıllardır Türkiye'mizin gündeminde bulunan ve 
zaman zaman kamuoyunda sert tartışmalara ve hatta 
karşılıklı birtakım suçlamalara neden olan «Tabiî 
servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi» 
konusu, yine gündeme gelmiş bulunmaktadır. 

Maden konusunun Türkiye gündeminde bundan 
sonra da tartışılmasına son vermek günü gelmiştir ar
tık. Tabiî servetler ve kaynaklar hiç kimsenin şahsî 
malı değildir, milletin malıdır. Bu servetler tüken
meyen servetler de değildir. Bir gün gelecek tükene
cektir., Ne varki, bu kaynaklan akıllıca işletir ve bu
güne kadar olduğu gibi çarçur etmezsek, gelecek ne
sillere de bunlardan faydalanma imkânı bırakmış 
oluruz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Her ne kadar Sayın Komisyon Başkanı, maden 

işletmeciliğinin tarihi hakkında bir nebze konuşmuş 
ise de, bugüne kadar yeraltı kaynaklarının nasıl ara
narak bulunup işletildiğinin kısa bir tarihçesini yap
mak suretiyle tekrarda fayda umuyorum. Zira, ve
receğimiz kararda bu tarihçenin büyük önemi var
dır. 

Bilindiği gibi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
tabiî servet ve kaynakların aranması ve işletilmesi ko
nusunda, başlangıçta herhangi bir teşkilat yoktu. 

| Arama ve işletme şahıslar tarafından yapılıyordu. 
Taşkömürünün önemi artınca ve Uzun Mehmet ta
rafından Zonguldak'ta taşkömürü bulunduktan son
ra, 26 Mart 1322 tarihli Maadin Nizamnamesi çıka
rılmıştır. Yeraltı kaynakları bu dönemde daha ziya
de şahıslar tarafından ilkel metotlarla işletilmiş ve 
Devletin herhangi bir kontrolü olmamıştır. Önemli 
maden sahaları ise, daha ziyade yabancı şirketler ta
rafından işletilmiştir. Cumhuriyet döneminde de ta-

I biî servet ve kaynaklara yeteri kadar önem verilme-
I miş, 22 Mart 1322 tarihli Maadin Nizamnamesi ile 
I madenciliğimiz idare edilmeye çalışılmıştır. Bu dö

nemde, sadece yabancılar tarafından işletilen maden-
I lerden bir kısmı devletleştirilerek, 1935 tarihinde ku-
I rulan Etibank tarafından işletilmeye çalışılmıştır. Ge

rek Osmanlı İmparatorluğu ve gerekse 6309 sayılı 
I Maden Kanununun kabul edildiği 1954 tarihine ka-
I dar geçen dönemde maden işletmeciliği tam bir ba-
I şıbozukluk içerisindedir. Maden işletmeciliğinde her-
I hangi bir teknoloji uygulanmamış, sadece insangücüy-
I le üretim yapılmaya çalışılmıştır. 
I Cumhuriyet döneminde kurulan Maden Tetkik 
I Arama Enstitüsü uzun yıllardan beri halen yeraltı 
I servetlerinin yerlerini ve rezerv durumunu yapama-
I mıştır. Birçok maden rezervi, maden teknolojisine 
I uygun işletmecilik yapılmadığından ve bu işletmeci-
I likte fazla kâr amacı güdüldüğünden heba edilmiş-
I tir. Devlet, yabancı şirketlerden devraldığı maden 
I ocaklarını maden teknolojisine uygun olarak işletme-
I ye çalışmış, ancak bütçe olanaksızlıkları ve çoğu kez 
I yeraltı kaynaklarına gerekli önemin verilmemesi ne-
I deniyle gelişen teknolojiye ayak uyduramamıştır. 
I Bunun en açık örneği Ereğli Kömür İşletmelerinde 
I görülmektedir. Bugün dahi burada yapılan işletmeci-
I lik çağın gereklerine uygun değildir. Havzanın ya-
I bancı şirketler tarafından işletilmeye başladığında 
I meydana getirilen altyapı zamanla bozulmuş, bu alt-
I yapının düzeltilmesi için yıllarca herhangi bir yatı-
I rım yapılmamıştır. Üretim araçlarında da günün 
I teknolojisine uygun yenilemelere gidilmemiş ve üre-
I tim gün geçtikçe azalmaya başlamıştır. Üretimin artı-
I rılması için birtakım palyatif tedbirlere başvurularak 
I zorlamalara gidilmiş ve bunun neticesi olarak da sık 
I sık kazalar meydana gelerek, önemli can kaybı ve 
I yaralanmalara maruz kalınmıştır. 
I Türkiye'de Ereğli Kömür Havzasının dışında taş-
I kömürü yatakları mevcut değildir. Taşkömürüne olan 
I ihtiyacımız ortadadır. Bu kömürü istiyorsak, o hav-
I zaya gerekli önemi verip vakit geçirmeksizin gerekli 
| yatırımları yapmamız lazımdır. 
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3.3.1954 tarihinde yürürlüğe giren 6309 sayılı Ma
den Kanunu, metin olarak modern ve günün koşul
larına uygun olan ve hatta bugünkü ihtiyaçlara dahi 
cevap verebilecek nitelikte bulunmasına rağmen, 
madenciliğimiz istenileni verememiştir. Çünkü, yuka
rıda da değindiğim gibi, geçmiş iktidarlar madencili
ğe gerekli önemi vermemişler, Kanunun öngördüğü 
teşkilatları ya kurmamışlar ya da kurulanları da ça
lışır durumda tutamamışlardır. Maden arama ve iş
letme işleri için kurulan kamu teşebbüslerine gerek
li önem verilmediği için de, bu teşebbüsler de diğer 
kamu teşebbüsleri gibi zarardan kurtulamamışlardır. 

Diğer taraftan, maden işletmecıliğiyle uğraşan 
özel kesim yıllarca herhangi bir denetime tabi tutul
mamıştır. Denetimsiz kalan bu kesim çağdışı tekno
loji ile maden üretmeye çalışmıştır. Bu tür işletmeci
lik çok kârlı olduğundan ve büyük sermayeye de ge
reksinme bulunmadığından, büyük sermayeye dayalı 
şirketlerin kurulmasına gerek duyulmamıştır. Bugüne 
kadar özel teşebbüsün oluşturduğu maden işletmeci-
liğiyle iştigal eden büyük sermayeye sahip şirket ismi 
duyulmamıştır; bu konuda bilgi sahibi de değiliz. Bu
gün madencilik sahası dışında, iftihar ettiğimiz özel 
teşebbüse ait irili ufaklı binlerce şirket ve teşebbüs 
vardır. Gönül isterdi ki, maden işletmeciliğinde de j 
iftihar edebileceğimiz şirketler olsun; ama ne yazık 
ki bunu göremiyoruz. 

Onun içindir ki, 1961 tarihli Anayasa ile tabiî \ 
servetler ve kaynaklara bambaşka gözle bakılmaya 
başlanmış ve 130 uncu madde ile «Tabiî servet ve 
kaynakların Devletin hüküm ve tasarrufu altında ol
duğu, bunların aranması ve işletilmesi hakkının Dev
lete ait bulunduğu, ancak arama ve işletmenin Dev
letin özel teşebbüsle birleşmesi suretiyle veya doğru
dan doğruya özel teşebbüs eliyle yapılmasının kanu
nun açık iznine bağlanması» hükmü getirilmiştir. 

Bu tarihten sonra tabiî servet ve kaynakların aran
ması ve işletilmesinin Anayasa hükmü gereğince Dev
let tarafından yapılmasının ülke yararına olacağı dü
şüncesinde olanlarla, bu işletmeciliğin özel sektör ta
rafından yapılmasının daha çok yararlı olacağı, Dev
let işletmeciliğinin rantabl olmadığı görüşünde olan
lar arasında tartışmalar başlamış ve hatta bu tartış
malar bazen öyle bir safhaya gelmiştir ki, taraflar bir
birlerinin çeşitli ideolojilerin taraftarı olarak suçla
mışlardır. 

Bu durum, 1978 yılında 2172 sayılı Kanunun ka
bul edilmesiyle daha da alevlenmiştir, özel teşebbüsü I 
savunanlar, madencilik sahası dışındaki özel teşebbü- | 

sün başarılarını örnek gösterebilirler; ama aynı başa
rıyı madencilik sahasında gösterdiklerini söylemek 
mümkün değildir. Bunu milletçe bildiğimiz halde, 
suçlamalara hâlâ devam etmekteyiz. 

En son olarak, Şubat 1983 tarihinde hazırlanıp 
bütün üyelerin dolaplarına atılan broşürde, bugün 
artık açıkça belirlenmiştir ki, 2172 sayılı Kanun sa
mimi hiçbir ekonomik zorunluluk ve hedefe sahip 
bulunmayan ideolojik bir görüş ve davranışın mah
sulü olduğu söylenmek suretiyle, Kanunu kabul eden 
yasama organı dahi ideolojik görüşle suçlanmakta ve 
bu suçlama daha da ileriye götürülerek, kamu sekrö-
ründe çalışan yetkililerin Meclise yanlış bilgi ver
dikleri ve görüşmekte olduğumuz Tasarıyı hazırlayan 
Komisyonun yönlendirilmiş olduğu söylenebilmekte-
dir. 

Bu ithamları yapmaya ve bu sıözleri söylemeye 
kişileri iten nedir?.. Bunun üzerinde önemle durmak 
lazımdır. 

1961 tarihli Anayasa, 1982 tarihinde kabul edilen 
Anayasa ile ortadan kalkmış ise de, kabul edilen yeni 
Anayasa da 1961 tarihli Anayasanın ilkesini aynen 
benimsemiştir. İlke olarak tabiî servet ve kaynakların 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu kabul 
edildiğine göre, ithamlarla bir yere gelinemeyeceğinin 
bilinmesi gerekir. Bu tartışma ve suçlamalara son ver
mek zamanı gelmiş ve geçmektedir. Artık şapkamızı 
önümüze koyarak, memleket yararına neyin doğru ol
duğunu düşünmemiz ve ona göre bir karar vermemiz 
gerekmektedir. 

Bu Tasarının ilk görüşüldüğü Karma Komisyo
nun bir üyesi olarak şunu söylemek isterim ki, Tür
kiye'nin kalkınması Devletle özel sektörün var güç
leriyle elele vermeleriyle mümkündür. Türkiye'de özel 
sektörün başarılı olduğu alanlar artık belli olmuştur. 
Özel sektör, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra 
da büyük yatırım ve teknoloji isteyen maden işletme
ciliği sahasında istenilen teşebbüsler kurma olanağına 
sahip değildir. Bahsi edilen yabancı sermaye, özel 
teşebbüsün serbestçe faaliyette bulunduğu dönemlerde 
gelmediğine göre, bundan sonra da gelmeyecektir. 
Şahıs ve aile şirketleriyle maden işletmeciliği yapma 
devri artık geçmiştir. Gerek iç, gerekse dış ihtiyaçlar 
için büyük istihsal kapasitesine ulaşmamız lazımdır. 
Buna ulaşabilmemiz için de büyük yatırımlara gidip 
modern teknolojiler uygulamamız ve memleketin ih
tiyacı olan madeni, maliyeti ne olursa olsun, son da
marına kadar yeraltından çıkarmamız gerekmektedir. 
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Burada, görüşmekte olduğumuz Tasarıya konu edi
len madenlerin durumlarını tartışmayacağım. Bu ko
nuda benden evvel konuşan arkadaşlarımız yeteri ka
dar bilgi vermişlerdir. Ancak, bor ve linyit madenle
rinin işletmeciliğinin ne kadar kolay olduğunu, bun
ların çıkarılması için şahıs ve aile şirketleri bakı
mından büyük teknoloji istemediğini ve bu iştetme-
ciliğin çok kârlı olduğunu bütün sayın üyeler bil
mektedir. 

Anayasamızın kabul ettiği ilke doğrultusunda, bazı 
madenlerin münhasıran Devlet tarafından işletilmek 
istenmesinden daha tabiî bir şey olamaz. Devlet, bu 
Tasarı ile bor, asfaltit, uranyum ve toryum maden
lerini, özellikleri nedeniyle münhasıran kendisi işlet
mek istemekte ve bazı linyit sahalarını da yine özel
likleri dolayısıyla tekeline almaktadır. Bu sahaların 
dışındaki sahalarda özel kesim faaliyetlerini serbestçe 
sürdürecektir. Bundan sonra, Devlet ve özel kesim 
hangi maden ve sahalarda işletmecilik yapacağını bil
dikleri için, çalışmalarını ona göre yönlendireceklerdir. 
Artık yapmamız gereken şey, şahsî çıkarlarımızı bir 
tarafa bırakmak, elele verip, yurdun kalkınmasını ger
çekleştirmektir. 

Bu duygularla sözlerime son verirken, Yüce Mec
lisi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Sayın Haznedar, buyurun efendim. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Şu anda müzakere ettiğimiz Tasarı, çok önemli 

bir düzenlemeye karar veriılmesini öngörmektedir. Bu 
kararın, ülkemizin sahip olduğu doğal kaynakların 

•süratle değerlendirilmesi ve ekonomimizin en büyük 
ihtiyacı olan döviz girişlerine büyük etkileri olabilir. 
Bu nedenle, madenler hakkında karara varırken, bu 
kararın ekonomıknizin gelişmesi ve ülke yararları 
açısından doğurabileceği sonuçları çok tiyi değerlen
dirmemiz gerekir. Acele ile, önyargılarımıza bağlı 
kalarak verilecek bir karar, bizi arzulamadığımız 
durumlara düşürebilir. Bunun geçmişte pek çok 
misalleri vardır. 

işte, petrollerimizin arama ve 'işletilmesiyle ilgili 
Kanun. Yıllarca çeşitli çevrelerin, çeşıitli maksatlarla 
ve ısrarla dillerine doladıkları petrolün miıllîleştıiril-
mesi yolundaki istekler, sonunda bizi çok ağır petrol 
faturalarını ödeyemez duruma geüirmıiş ve toprakla
rımızın altında petrolün var olup olmadığı, varsa 
miktarı hususunda hâlâ karanlıklar içinde kalmamı
za neden olmuştur. 

Yıllarca özel sektör teşebbüslerimi caydırıcı nite
likteki statüyü, malî ve teknolojik yeitersiziliiklerim'i-
zin açıkça ortaya çıkması sonucu değiştirmek zorun
da kalmadık mı?.. Bu konudaki Tasarı, hatırlayaca
ğınız üzere daha çok yakın bir zamanda Mecliısıimıiz-
den geçmiştir. 

Petrol için önyargılarla alınan sınırlandırıcı ka
rarlar bize bir şey kazandırmamış, hatta 10 yıllık 
faaliye'Clerin çok sınırlı kalması nedenliyle, ülkemiz 
yaran açısından fevkalade önem taşıyan uzunca bir 
süre kaybına neden olmuştur. Yine benzer görüşler
le diğer doğal kaynaklanınız için de, daha 4 yıl ön
ce aldığımız kararı bugün değiştirmek zorunda kalı
yoruz. 

Bu gibi kararlar önyargılardan arınmış olarak, 
sadece kamu yararı ve 'ülkemiz çıkarları gözetlerek 
tamamen bilimsel verilere dayandırılarak alınmalı
dır kanısındayım. 

işte bu konuda, Yüce Meclisimizin sorumluluğu
nun bifeande olarak, halen müzakere etmekte oldu
ğumuz Tasarıya, uzun vadeli ülkemiz yararlarının 
gerektirdiği en uygun şekli vereceğine inanıyorum. 

Şimdi, Tasarıyı genel prensipleri bakımından bu 
esaslara göre inceleyebiliriz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Eski düzenleme, bildiğiniz gibi özel sektör tara

fından işletilen bir kısım madenlerimizin bölgeler iti
bariyle Bakanlar Kurulu kararlarıyla Devletleştiril
mesini öngörüyordu. Bu yetkiye istinaden Bakanlar 
Kurulu 1979 yılından itibaren çeşitli kararnamelerle 
madenleri kamulaştırmıştır. Henüz kamulaştırılnıa-
yan mahdut sayı ve kapasitedeki maden işletmele
rinde de faaliyet bir bekleyiş hali içinde hemen he
men durmuştur. 

Bu uygulamanın sonucu ne olmuştur? Elimizde 
henüz 1982 yılına ait istatisfcikî bilgiler yoktur, di
ğer yıllara ait sonuçları şöyle özetleyebiliniz : 

Madenlerin devletleştMlme&inden sonra üretjm : 
Demir cevheri üretiminde büyük düşüş vardır. 1978 
yılında karma sistem içinde 4 milyon 198 bin ton 
olan üretim, 1981 yılında 2 milyon 876 bin tona düş
müştür. 

Bor mineralleri üretiminde cüzî miktarda bir ar
tış vardır. 1978'de 1 milyon 320 bin tondan, 1981 
yılında 1 milyon 528 bin tona yükselmiştir. 

Linyit üretimi 1978'deki düzeyini 1981'de ancak 
aşabilmiş, 1978'de 18 milyon 30 bin tondan 1979 yı

kında 15 milyon seviyesine düşmüş, sonra 1981 yı
lında 18 milyon 950 bin tona yüksdmtistir. 
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SatışUar konusunda; satış beddleıiinde ıbor içtin 
(Dışsatıştan bahsedeceğim) bir artış görülmektedir. 
1978'de 1 mıil>yar 783 milyon Türk lirası olan dışsa
tımlar 1981 yılında 8 milyar 707 milyon liraya yük-
selmişitir. Ancak, yine 1978 yılında 917 bin ton olan 
bor dışsatışları 1981 yılında 524 bin tona düşmüş
tür. 

Bu sonuçları şöyle değerlendirebiliriz : 
1. Üretim, genellikle özel teşebbüs ve Ikamu ke

simlinin birlikte çalışması halinde ulaşması mümkün 
üretim düzeyinin çok altında kalmıştır. 

2. Bor dışsatımlarında parasal olarak bir artış 
vaki olmuştur. Bu artışın dışsatımın tek elden yapıl
ması sonucu ortaya çııkan satış birim fiyatlarının 
yükselmesinden ne ölçüde etkilendiğini tespit etmek 
elimizdeki bilgilere nazaran mümkün olamamıştır. 
Bununla beraber şüphesiz bu sistemin fiyat artışın
da payı olduğunu kabul etmek gerçekçi bir yaklaşım 
olacaktır. Ancak, bu konuda şu hususliara da dikka
ti çekmekte yarar görüyorum. 

Bor dışsatımlarında parasal yönden görülen bu 
artışa mukabil, miktar yönünden satışlar, 1978 yılı 
düzeyinden, geçen üç yıl içinde geride kaldığı gibi 
1981 yılında, 1980 yılına nazaran % 35 oranında da
ha azalarak son beş yılın en düşük düzeyine İnmiş
tir. Eğer 1982 ihracatı da bu seviyeye yakınsa dış 
pazarlamada bir yetersizliği hatıra getirmektedir. Bu 
önemflli bir noktadır. 

3. Dışsatımın özel sektör ve kamu kesimince 
yapıldığı yıllarda özel kesimin dışsatış bedellerimin 
düşük seviyelerde kalmasına neden olduğu yolunda
ki iddialar da kanımca tartışılabilir niteliktedir. Fil
hakika elimizdeki bilgilere göre 1973 yılından beri 
kamu kesimi ve özel sektör dışsatım bedelleri ton 
başına ortalama şu şekilde seyretmiştir : 

1973 yılımda kamu dışsatım bedeli ton başına 381 
lira, özel sektörünkü 453 lira. 1974 yılında kamu-
nunıki ton başına 512 Türk lirası, özel sektörün 579 
lira. 1975'te 710 liraya mukabil 949 lira. 1976'da ka
munun dışsatım bedeli ton başına 1 022 liraya mu
kabil özel sektörünkü 1 088 lira. 1977 yılında, orta
lamasını söylüyorum; kamununki 1 094 liraya mu
kabil özel sektörünkü 1 281 lira. Yine 1978 senesin
de kamunun ton başına satış fiyatı ortalama 1 634 
lira olduğu halde, özel sektörün 2 382 liradır. 

Şimdi, bu değerler göz önüne alındığı takdirde, 
eğer başka veriler yoksa, özel sektör dışsatımlarının 
birim satış fiyatlarını düşürdüğü yolundaki bir iddi
ayı kabul etmek şüphesiz çok güç olacaktır. 

Yine, özel sektör işletmelerinin gerekli yatırımları 
yapmadıkları yolunda yaygın bir iddia süregelmekte
dir. Ülkemizde sermaye yetersizliği nedeniyle hiçbir 
alanda yeterli yatırım yapıldığı şüphesiz söylenemez. 
Bu bakımdan bahis konusu iddia bir gerçeği yansıt
maktadır; ancak bu durum sadece özel sektör için 
değil, kamu sektörü için de aynen vakidiir. Yani ka
mu sektörü de her sahada olduğu gibi madencilik 
hususunda da fevkalade yetersiz düzeyde yatırım 
yapmaktadır. 

Nitekim verim düşüklüğü, üretim yetersizliği ve 
hatta son günlerde şahidi olduğumuz acı iş kazaları 
hep gerekli yatırımın zamanında yapılamamasından 
kısmen kaynaklanmaktadır. Bu sahadaki yetersizlik
lerimiz ülkemizin ekonomik kalkınmasına paralel 
olarak maalesef ancak zamanla ortadan kalkacaktır. 
Hal böyle iken, yani kamu malî kaynakları bu ka
dar yetersiz iken, özel sektörün az da olsa katkısın
dan tamamen vazgeçip bütün yükü kamunun üzeri
ne alması, eğer çok hayatî başka nedenler yoksa, 
doğrusu ikoiayca anlaşılamamaktadır. 

Ayrıca bu durumu, işletmelerin kamulaştırılması 
için bir neden olarak kabul etmek de haklı olarak 
mütalaa edilemez. Kaldı ki; bu sahada özel sektör 
yatırımlarının çok kifayetsiz olduğunu iddia etmek 
de, özellikle kamu kesimi yatırımları ile (karşılaştırıl
dığı takdirde gerçeklere pek uygun düşmemektedir. 
Filhakika 1973 - 1979 yuları arasında kamu ve özel 
kesimin ımaden işletmeleri için yaptıkları yatırımlar 
aşağıdaki gibidir : 

1973 yılında kamunun yapmış olduğu yatırımın 
miktarı 488 milyon lira, özel kesimin 162 milyon li
radır. Burada bir azlık var; fakat 1974'te kamunun 
yaptığı yatırım 499 milyon lira, özel sektörün yap
tığı yatırım 421 milyon lira. 1975'te 706 milyon lira
ya mukabil, 664 milyon lira. 1976'da 1 milyar 147 
milyon liraya mukabil, özel sektörün yaptığı yatı
rım 764 ımilyon lira. 1977'de kamunun yaptığı yatı
rım 1 milyar 384 milyon liraya mukabil, özel sek
törün yaptığı yatırım 1 milyar 120 milyon liradır. 
Yine 1978'de kamunun yaptığı yatırım 1 milyar 412 
milyon İra, özel sektörün yaptığı yatırım 1 milyar 
399 mıjlyon lira. 

Rakamların tetkikinden de anlaşılacağı gibi 1973 
yılı istisna edilirse özel 'kesim yatırımlarıyla kamu 
kesimi yatıranları birbirine çok yakındır. Resmî Dev
let istafcistilderinin ortaya koyduğu bu sonuçları hiç 
şüphesiz özel kesimi ithama varacak şekilde yorum
lamak haksızlık olacaktır. 
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Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bütün bu bilgilerin ışığında, sağlıklı ve doğru bir 

karara varabilmemiz için gerek yukarıda arz etti
ğim, gerekse aşağıda ifade edeceğim hususların Sa
yın Komisyon, ya da Sayın Hükümet tarafından bir 
defa daha delilleriyle ve inandırıcı bir tarzda açılklı-
ğa kavuşturulması gerektiği kanısındayım. 

1. Hükümet ve Komisyon madenlerim, Tasanda 
olduğu biçimde, sadece 'kamunun tasarrufunda bıra
kılması hallinde, üretimin karma süsleme nazaran da
ha hızlı ve ülke ihtiyacına yetecek miktarlarda arta
cağından emin midirler? Eminseler; onları bu ka
naate getiren verileri açıklayabilirler mi? 

2. Bu üretim artışı için yeterli kaynakların ka
mu tarafından bu maksada tahsis edilebileceğini dü
şünüyorlar mı? Böyle bir tahsisi mümkün görüyor
larsa, yıllar boyu kamu yatırımlarının bu sahada fev
kalade yetersiz kalması nasıl izah olunabilir? 

3. Dışsatımda birim satış bedellerinin gereksiz 
yere düşmemesi için biri kısım tarımsal ürünlerin dış
satımında uygulandığı gibi, bunu temin edecek ve 
garanti altına alacak bir sistem kurulamaz mı? 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, süreniz doldu; 
lütfen bağlayın efendim. 

ALI MAZHAR HAZNEDAR — Bitti Sayın 
Başkanım. 

4. Kanun gerekçesinde işaret olunduğu gibi ba
zı termik enerji tesislerimin üretimini garanti altına 
almak ve üretim düşüklüğünden etkilenmelerini ön
lemek üzere çevredeki özel kesim işletmelerinin ka
mulaştırılması yerine, üretime belli işletme şartları 
ile asgarî sınırlar koymak ve bunu ağır müeyyidele
re bağlamak suretiyle sorunun çözümlenebileceğini 
mümlkün görüyorlar mı? Mümkün görmüyorlarsa 
nedenlerini açıklayabilirler mi? 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bütün bu çabaları
mızın, ülke yararlarına eh uygun mevcut şartları gö
zeten ve gerçekçi bir karara varılmasını temin et
meye matuf olduğunu belirtiyor, bu hususta Tasarı
ya en uygun şeklin Yüce Meclisimizce verileceğine 
inanarak saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın Barangil, buyurun efendim. 
İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan, değer

di üyeler; 
Benden önce lehte ve aleyhte konuşan arkadaşla

rım, bu konuda benim görüş ve düşüncelerimin he
men hemen büyük bir kısmını ifade ettiler. Bu se-
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berile aynı sözleri tekrar ederek kıymetli zamanınızı 
almak ve sabrınızı taşırmak istemezdim. 

Ancak, görüşmekte olduğumuz bu Kanun Tasarı
sı üzerinde ilk çalışmaları yapan ve tamamlayan Ge
çici Komisyonun 'bir üyesi olarak konuşmak mec
buriyetini duydum. 

Beni bu mecburiyete sevk eden husus, basında 
ve fiskos gazetesinde çıkan ve konuşulan ve bana 
sadece üzüntü veren bazı konulardır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Evvela şunu bütün açıklığıyla arz ve beyan 

edeyiim ki; benim,, madenoıüılk alanının hiçbir kesi-
müne mensup hiçbir kişiyle ve kimseyle uzak yakın, 
şahsî ve ailevî hiçbir akrabalığım, yakınlığım ve hat
ta samimî arkadaşlığım yoktur. Bu sebeple de, hatır 
için inanmadığım düşünce ve kanaatlerimden cayma 
ve sapma diye herhangi bir davranış içinde bulun
mam da söz konusu değildir. 

Bu kürsüye ilk çıktığımız gün ettiğimiz yeminin 
sadık bir sahibi olarak adalet anlayışı içinde hareket 
ettim ve hukukun üstünlüğü ilkesinden ayrılmadım. 

Bu konudaki sözlerimi, Geçici Komisyon için de 
bil'Jnmesini yürekten inandığım bazı gerçekleri 'açık
layarak tamamlayacağım. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Hatırlayacağınız veçhile bu Tasarıyı görüşmek 

üzere dört komisyondan katılan üyelerden oluşan 
bir geçici komisyon kurulmuştu. Konuyla ilgili gö
rülen Malî İşler Komisyonundan üç, Sağlık ve Sos
yal işler Komisyonundan üç, Adalet Komisyonun
dan üç ve İktisadî işler Komisyonundan dört üyenin 
katıldığı 13 kişilik Geçici Komisyonda ben de Ada
let Komisyonunun üç temsilcisinden birisi olarak bu
lunuyordum. 

Benim bu komisyona seçilişim; Adalet Komis
yonu Başkanı, halen Adalet Bakamınız olan Sayın 
Rıfat Bayazıt'ın, benden bu görevi kabul etmem 
hakkındaki isteği üzerine olmuştur. 

Nitekim Sayın Daçe ve Sayın Vardal da benimle 
bera'ber Geçici Komisyonda, Adalet Komisyonunun 
temsilcisi olarak görev yapmışlardır. 

Sayın Daçe ile görüş ve kanaatlerimizin benzer
liğine mukabil, Sayın Vardal ayrı düşünmüş ve oyu
nu da o istikamette kullanmıştır. 

Gerçeğin bu olması ve bu derece açık bulunma
sına rağmen Geçici Komisyonun teşkil tarzına dahi 
gölge düşürecek bazı söylentilerin yazılması ve ko-
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nuşulması, hele :kişilUklerine özel saygı duyduğumuz j 
bazı büyüklerimizin ve yakınlarımızın da bu fısıltı- j 
ya itibar etmesi son derece üzücü olmuştur. Değer
lendirmesini, kendilerine ve Yüce Heyetlinizin takdi
rine bırakıyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; I 
Geçici Komisyon ile ilgili bu açıklamalardan son

ra Tasarıya dönüyorum. I 
Tasarının gerekçesinde, «Kanunî düzenlemeler 

birtakım ihtiyaçlar karşısında yapılmaktadır. Kanun
lardan beklenen gayeye ulaşılamaması veya ihtiyaç- I 
ların yeni düzenlemeleri zorlaması nedeniyle, kanun- I 
ların değiştirilmesi, hatta yürürlükten .kaldırılması 
yoluna gidilmesi zorunludur ve bu kanun açıklanan I 
maksatların gerçekleşmesi için hazırlanmıştır» denil
mektedir. I 

Tasarıya bu temel görüşten yaklaşınca, getirdiği I 
hükümlerle insan ister istemez 2172 sayılı Kanunun 
iptal edildiği sonucuna varacağını bekliyor; fakat Ta
sarı, kendi içindeki çelişkilerden kaynaklanan sebep- I 
terle insanı beklenen sonuçlara götürmüyor. I 

Tasarının aynı gerekçesinde, «2172 sayılı Kanu- I 
nun, enerji ve sanayi kesiminin hammadde sorunu- I 
nu çözümlemek için önemli linyit, asfaMt, bor tuzu I 
ve demir cevheri sahaları için özel kişilere verilmiş I 
maden haklarının geri alınarak ilgii Devlet kuru- I 
luşlarınca işletilmesinin kararlaştırıldığı» açıklanıyor. I 
Bunun uygulaması olarak da, bir kısım madenler çı- I 
karılan kararnamelerle hemen devir alınarak işletil- I 
meye başlanıyor. I 

Bir kısmı, resmî kuruluşlar bu tür uygulamaya I 
hazır ve yeterli olmadığı için işletilemiyor. Bir 'kıs- I 
mı devralınmadan bekletiliyor ve resmî kuruluşlarca I 
devralınıp işletilmeye devam edilenlerin dışında ika- I 
lan maden sahalarında hiçbir üretim yapılmıyor. I 

Enerji ve sanayi kesiminin hammadde sorununu I 
çözümlemek için yürürlüğe konulan 2172 sayılı Ka- I 
nun, çözümleyeceği sorunları büsbütün karıştırarak I 
çözümlenemez hale getiriyor. I 

Kanunun çıkmasıyla doğan çok feci tabloyu, şa- I 
yanı takdir 'bir gerçekçilikle Sayın Komisyon Baş- I 
kanımız gözler önüne serdi; kendisini bu açıkyürek- I 
liliği dolayısıyla şahsen kutlamak isterim. I 

Yukariida arz ettiğim sebeplerle, çalıştırfamayan I 
maden sahalarındaki üretimin durması sebebiyle de- I 
mir ve kömür konusunda büyük açıklar doğmuş, uy- I 
gulama ve üretim durumları ülkemizin enerji ve sa- 1 
nayi hammaddeleri üretiminde beklenen artışı göste- I 
rememıiş; aksine üretimde evvelki yıllara göre büyük I 
düşüşler olmuş ve ithal mecburiyetleri doğmuştur. | 
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Yıllara göre rakamlarla mukayese yapmayı, mad
deler üzerindeki konuşmalara bırakarak zaman kay
bını önlemek ve sabrınızı suiistimal etmemek için 
sonuca varmak istiyorum.; 

Bu Kanunun uygulamasıyla kömür, demir üre
timi düşmüş, çok büyük açıklar doğmuş; program 
hedefleriyle karşılaştırıldığında bu açıklar endişe ve
rici boyutlara ulaşmıştır. Durum, bor tuzları için de 
kendi özelikleri çerçevesinde mütalaa edildikte, ay
nıdır. 

Sayın Komisyonun hazırladığı Tasarı da, kanaa
timce bu sorunlara çözüm getirmemektedir. Konuş
mamın baş tarafında da ifade ettiğim gibi, Tasarının 
gerekçesi ve muhtevası kendi içinde ve ülkemiz ger
çekleriyle çelişki halindedir. 

Enerji ve sanayi hammadde sorununu çözmek 
isterken büsbütün içinden çıkılmaz hale getirmiş, gi
derek artırmak zorunda olduğumuz üretim gerile
miş, açıklar büyümüş; kalkınmak için ülkemizin en 
büyük zenginliği olan yeralti servetlerinin işlenerek 
kalkınmada ülke yararına arz edilmesi gereken bir 
dönemde bu yapılmadığı gibi işletilen maden sahala
rı da kullanılmamış ve kullandırılmamış; vatandaş 
ısınma kömürü bile bulamayacak bir hale, kendi ha
line terk edilmiştir. Bu bir çelişkidir. 

Hükümet programının özel sektör ve kamu sek
törü ilişkileri, karma ekonomiyi benimseyen tutu
mu muvacehesinde, devletçi bir uygulamayı içeren 
bu Tasarı büyük bir çelişkidir ve bu dönem için çok 
büyük güven ve saygı duyduğumuz Hükümet için 
de büyük bir şanssızlıktır kanaatimce. 

Komisyon Tasarısı da buna benzer bir tasarıdır. 
Her nasılsa demir cevherinde değişlik bir görüş be
nimsenmiştir. Yani, demirde tekelci hüviyetinden sıy
rılmış; bunu tekelin aldığı maden türlerinin dışında 
bırakmıştır. Tasarının genel gerekçesine ters düşen, 
genel esprisiyle çelişen bu ayrıcalığın sebebi de ay
rıca açıklanmamıştır; ama gerçeği görerek aldığı bu 
olumlu karardan dolayı Sayın Komisyonu kutlamak 
gerekir. Gönül isterdi ki, aynı olumlu yaklaşımı kö
mürde ve borda da gösterebilsin. Kömür için ileri 
sürülebilecek gerçeklere katılmak mümkün değil
dir. 

Sosyal Devlet olarak, Devlete düşen bazı görev
lerin varlığı inkâr edilemez. Ancak, bu görevlerin 
yerine getirilmesinin tek yolu madenleri devletleştir
mek olmamalıdır. 

Diğer taraftan, kurulacak termik santrallere kö
mür ihtiyacım karşılamak için de, devletleştirme tek 
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çare değildir. Dışarıdan elektrik enerjisi ithal eden 
ülkemiz için, bu gerekçenin isabet derecesini takdir
lerinize arz ederim. 

Kaldı ki, ülkemizde termik santrallerin kömür ih
tiyacını, ocak başında resmî kurumların maliyetin
den yüzde beş ila onbeş arasında daha ucuz fiyat
la vermeyi teklif eden ve buna hazır olan bir özel 
sektör vardır. 

BAŞKAN — Sayın Barangil, süreniz dolmuştur, 
lütfen bağlayın efendim. 

İBRAHİM BARANOÎL — Bu teklifin değerlen
dirilmesi yerine, santraller bölgesindeki özel sektöre 
ait sahaların da devletleştirilmesi belki en son dü
şünülecek çare olmalıdır. Bu konuda yetkili bir dev
let büyüğü ile görüştüğüm zaman, yetkili bir yük
sek sorumlu ile görüştüğümde, «Devlet her yere gir
memelidir.» cevabım almıştım. 

Diğer taraftan devlet eliyle kurulan tesislerin 
hammaddesinin mutlaka devlet eliyle üretilmesine 
gerek olmadığı bir gerçektir. Şeker fabrikaları için 
pancarı devlet üretmiyor. Bu, çayda ve buna ben
zer daha bazı ürünlerde ülkemizde görülen örnek
lerdir. Hepsinden önemlisi demir ve çelik fabrikaları
mızın hammaddesi olan demir cevherini, devlet bu 
mantıkla nereden temin edecektir?... Bor tuzları da 
buna benzer yanlış bir yorumun kurbanı olmak du
rumundadır. Ülkede bor tuzu daha tanınmaz, bilin
mezken bunu 1950'lerde özel sektör bulmuş, çıkar
mış, işletmiş ve ülke dışına satmıştır. Resmî sektör
ce yapılan ve olumsuz sonuçlarla sonuçlanan arama
lardan sonra aynı bölgelerde bor tuzu özel sektörce 
bulunmuştur. Rahmetli bir arkadaşımızın Sayın Muh
terem Yeğenağa'nın bu kürsüden ifade ettiği gibi 
Eskişehir bölgesinde, «Bor yoktur» raporundan son
ra yapılan çalışmalarla bugünkü çok değerli ve zen
gin bor yatakları bulunmuştur. 

Bunları özel sektör arayıp bulmasa idi, dünya
da en büyük rezervlere sahip olmakla öğündüğümüz 
bu kıymetli maden türü yeraltında sahiplerince var
lığından habersiz olarak saklı kalmayacak mıydı?... 
Bugün bilinen bor tuzu rezervlerinin % 95'i kamu 
kurumu elindedir, özel sektör elindeki sadece % 5'tir. 
Her iki sektör üretim yapmakta ve dışarıya satmak
ta iken, bu maden türü de devletleştirilmiştir. Bunun 
gerekçesi ise dünya piyasasına Türkiye olarak tek 
elden çıkmak suretiyle fiyatları düşürmemek ve ül
ke çıkarma hareket etmektir, özel sektör gerek ih
raç ettiği bor tuzu miktarına ve gerekse fiyat bakı
mından kamu sektöründen önde olduğu halde, yani 

daha fazla miktar bor tuzunu kamu kesiminden da
ha yüksek fiyatla sattığı halde bunların da devlet
leştirilmesi ayrı bir talihsizlik olmuş ve ülke büyük 
zarara uğramıştır. 

Geçici Komisyon bor pazarına Türkiye olarak te
kelden girmek çözümünü benimsemiş ve Tasarıda bor 
satışını devlet tekeline bağlamıştır. Bu defa Sayın Ko
misyonca yeniden hazırlanan metinde bu hal tarzı 
benimsenmemiş, Hükümetin getirdiği metne uyulmuş
tur. ıBütün bu özetle arz ettiklerimden sonra getiri
len metne âdeta «Bor tekeli» adı verilebilir. Bu eği
lim Hükümet Tasarısında, Geçici Komisyon çalışma
ları esnasında Hükümet kanadında da açıkça fark 
ediliyordu. Âdeta Tasarıda adı geçen madenlerin 
hepsi bir yana hor bir yana temayülü vardı, sonuçta 
öyle oldu ve Yüce Heyetinizin önüne bu muhtevada 
bir Tasan geldi. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Biz burada Danışma Meclisi olarak hiçbir kesi

min veya zümrenin menfaatini korumakla, ona men
faat sağlamakla görevli değiliz. Görevimiz ülkemi
zin yararına düzenlemeler yapmak, ülke çıkarını ön 
planda tutmaktır. Bunu yaparken de çelişkiye düş
memek, aldığımız her kararın yaptığımız her kanu
nun yurt içinde ve yurt dışında herkese güven ver
mesi, gözden uzak tutulmamak zorunda olduğumuz 
yegâne faktör olması gerekir. Hepimizce malum
dur ki, ülkemiz kalkınma yolunda bir ülkedir. 
Mümkün olduğu kadar erken bir gelecekte kalkınma
mızı tamamlayabilmek ve halkımızı layık olduğu re
fah seviyesine çıkarabilmek için yeraltı servetlerimizi 
işletmemiz ve faydalanmaya sunmamız gerekir. Bu 
da sermaye ve teknoloji isteyen bir konudur. Kendi 
kamu ve özel sektörümüzün kapasitesi içinde bulunan
ları bunlar eliyle işletmek, bunların gücü dışında ka
lanları yabancı sermayeye açmak lazımdır. Nitekim 
kısa bir süre önce kabul ettiğiniz bir kanun ile, bu 
Yüce Meclisin kabul ettiği bir Kanun ile petrol ko
nusunda bu imkân yaratılmıştır. Aslında buna mec
buriyet de vardı. Petrolün varlığına inanılan bir ülke 
bütçesinin kaldıramayacağı ağırlıkta petrol faturası 
öderse elbette yabancı sermaye ve teknolojinden fay
dalanmayı düşünecek, onların ülkeye gelmesi ve pet
rol çıkarması için kabul edebilecekleri şartları hazır
layacaktır. Fakat yalnız bu şartları benimsemek ve 
kanun hükmü haline getirmek yabancı sermayenin 
ülkemize koşup gelmesi için yeterli değildir. Bu şart
lar kadar hatta ondan da önemli olarak yabancı ser-

I maye yarınına güvenmek ister, bunun teminatını arar. 
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Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 
Türk özel sektörünün arayıp bulduğu, yıllarca ça

lıştırdığı, ülke ekonomisine katkılar sağladığı maden
ler, Petrol Kanunundan sonra bu tasarı ile onların 
elinden alınırsa hem de üzerinde ittifak edilen haklı 
ve tutarlı gerekçeler olmadığı halde alınırsa, bu ül
kede çıkarılan kanunların güvenilirliği kalır mı?.. Be
nim endişem buradadır. Konuşma zaruretini bu en
dişemden duyarak huzurunuzu işgal ediyorum. 

Kömür madenleri de tasarıdaki demir madenleri 
gibi işleme tabi tutulabilir ve düşünülen sakıncalar 
ortadan kaldırılmış olur. Bor tuzlarında özel sektör 
yalnız üretici olur. Bu kıymetli madenin dünya piya
sasında pazarlanması, görev ve sorumluluğu Devle
te verilebilir, (Ki, Geçici Komisyon böyle düzenle
mişti) üretim, Devletin verdiği hedeflere göre düzen
lenir ve uygulanır. Bu suretle de bor satışları hakkın
da ileri sürülen endişeler bertaraf edilmiş ve de ülke 
yararı korunmuş olur. Bunlara paralel olarak asıl 
önemli olan ülkemizin ve Devletimizin güvenilirliği 
korunmuş olur. Ancak bundan sonra ülkemize ya
bancı sermaye gelir, petrol da bulunur, yeraltı ser
vetlerimiz de işletilir. Ülkemiz hizmetine sunulacak 
bu zenginlikler sayesinde de kalkınır. Türk milleti 
hakkı ve layıkı olan refah seviyesine ulaşır. 

Sayın Başkanım ve sayın arkadaşlarım; 
Bütün bu düşünce ve davranışlarımız bu netice

nin sağlanması istikametinde olmuştur. Tasarıya oy
larınızla aynı neticeyi istihsal edecek bir şekil vere
ceğinize olan sonsuz inancımla saygılar sunar; teşek
kürler ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil. 
Sayın Aşkın, söz sırası sizde buyurun efendim. 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Bugün tartışmaya başladığımız kanun tasarısı te
melde 2172 sayılı Yasanın Türk ekonomisine, Tür
kiye'nin ekonomik sistem anlayışına getirmiş olduğu 
engellerin düzeltilmesine yöneliktir muhakkak ki, do
layısıyla bu kanun tasarısının 2172'nin getirmiş ol
duğu engelleri en az iz ve zarar bırakacak şekilde 
düzeltmesi sanırım ki Yüce Meclisinizin de temel ar
zusudur. 

Bununla beraber tartışmalardan da anlaşıldığı üze
re ve tasarıda da görüldüğü üzere 2172 sayılı Yasa 
düzeltilirken, bunu düzeltmek üzere getirilmiş olan 

bu Yasa yeni bazı engeller, güçlükler ve tereddüde 
yol açacak hususlar getirmektedir. Nitekim tartış
malar bunu açıkça göstermektedir. 

Sayın üyeler; 
2172 sayılı Kanuna ve bugünkü tasarıya bir gün

de, iki günde gelinmedi. 2172 sayılı Kanun çıkarıl
madan; yani Türkiye'de ilk defa Anayasanın hükmü
ne göre Devletin hüküm ve tasarrufunda olan ma
denleri özel bir konunla, 3609 sayılı Kanunla nasıl bu 
yetkinin kullanılacağını belirlemiş olan «Türkiye'de bu 
yetki, Bakanlar Kurulu kararıyla ve Demokles'in kı
lıcı gibi devamlı bir tehdit olarak madencilik sektö
rünün üzerine asılmıştı. Dolayısıyla 2172'nin değiş
tirilmesi yönündeki teşebbüsler daima olumlu karşı
lanmıştır; ama o Kanuna gelinceye kadar Türkiye'de 
maden sektöründe hem ekonomik hem psikolojik ola
rak büyük bir huzursuzluk ve dengesizlik devamlı ola
rak yaratılmıştır. Dolayısıyla bugün eğer, biraz önce 
Sayın Haznedarin, ondan önce Sayın Hamitoğulları' 
nın çeşitli rakamlarla belirttikleri gibi, eğer Türkiye' 
nin maden zenginlikleri, Türkiye'nin millî gelirine ken
di boyutları içerisinde yansımıyorsa, Türkiye maden
cilikten gerek içeride gerek dışarıda imkânları ölçü
sünde gelir sağlayamıyorsa, bunun nedenlerini ta ma
den sektöründe oluşturulmaya çalışılan ve 2172 sayılı 
Kanunun çıkarılmasıyla arabanın tekerleğine taş ko
yan gelişmelerde aramak lazımdır. 

Yüce Meclisinize bir hususu önemle hatırlatmak 
isterim : Türkiye'de 12 Eylül öncesi kargaşalarından 
bir tanesi de şüphesiz sistem tartışmaları, ekonomik 
fikir kargaşası idi; ama bu Yüce Meclis gerek Ana
yasayı hazırlarken gerek diğer kanunları çıkarırken 
daima Türkiye'de özel sektör - Devlet sektörü diyen 
ayırımcı, dağıtıcı ve güçsüz kılıcı sistemden uzak
laşmış; onların üzerinde teşebbüs gücü, teşebbüs hür
riyeti gibi çok daha rasyonel, birleştirici, etkin de
yimleri ve kavramları benimsemiştir ve bunu Ana
yasaya yansıtmıştır. Dolayısıyla burada bizim tartış
mamız gereken husus, (Önümüzdeki tasarıyla ilişkili 
olarak) acaba biz bu tasarıyı nasıl bir şekilde ele al
malıyız ki, Türkiye'de teşebbüs hürriyeti sadece özel 
kesime tanınan bir lütuf veyahutta bir avantaj ol
mamalı; kamu kesimi de aynı teşebbüs hürriyetinde 
çalışabilmelidir? O halde, teşebbüs hürriyetinin teme
linde bizim Atatürk'ün koyduğu temel ilkelere uy
gun olarak Anayasamızda belirlediğimiz karma eko
nomi ilkesinde, bu teşebbüs fikri temeldir, esastır ve 
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onun etrafında yoğunlaşmaktadır. Nitekim bugünkü 
uygulamalara dikkat ederseniz, yavaş yavaş kamu 
kesimi, KİT'ler bu teşebbüs hürriyetine doğru ilerle
mekte ve ilerledikçe de daha rasyonel çalışma, zararlı 
mı kârlı mı, kârı nerede zararı nerede?., Hesabını bil
me yönüne gitmektedirler. 

)0 halde meseleyi bir özel kesim-kamu kesimi me
selesi şeklinde ele almayalım diyen arkadaşların bu 
sözlerinin altını çizmemeye ve bunu, bu çalışmala
rın temel ilkelerinden, aksiyomlarından birisi olarak 
kabul etmemeye imkân yoktur; ama geliniz görünüz 
ki, bugün önümüze getirilen Tasarının çok önemli bir 
özelliği vardır. 

Değerli Meclis üyeleri; 
Türkiye'de Cumhuriyet döneminde ilk defa bir 

kanun ile Devlete de özel kesime de işletmesi bakı
mından, yani özel kesime işletilmesi bakımından, araş
tırılması bakımından açık olan, fakat Devletin hü
küm ve tasarrufu altında olan, Devletin de işlettiği, 
özel kesimin de işlettiği maden kesimine ilk defa bir 
tekelcilik getirilmektedir. Bu tekelcilik, sadece filan
ca filanca madenlerin işletilmesinde değil, filanca fi
lanca maden türlerinin sadece Devlet tarafından iş
letilebileceği, filanca filanca işletmelerin de sadece 
Devlet tarafından işletilebileceği ve sadece Devlet ta
rafından araştırılabileceğidir. 

Düşününüz, Türkiye'de bazı madenlerin araştırıl
ması dahi Devletin dışındaki kuruluşlara yasaklanı
yor. Düşünebiliyor musunuz bugün, biraz önce ko
nuşan bazı arkadaşlarımızın da belirttikleri gibi, Tür
kiye'nin maden zenginliklerinin ve potansiyelinin tam 
olarak tespit edildiğini ve bunun tam bir planının 
çıkarıldığını hiç kimse iddia edemez. O halde bunu 
iddia edemememize rağmen bugün bazı madenlerin 
türlerinin araştırılması ve bulunması dahi, bazı ke
simlere, yani ekonominin bir kesimine yasaklanmak
tadır. Bu, ilk defa Türkiye'de bu Yasayla getiril
mektedir. Dolayısıyla, bu Yasayı biz normal diğer ya
salar gibi kabul etmek durumunda değiliz. Burada 
çok önemli bir değişiklik, çok önemli bir sınırlama 
söz konusudur. Yani Yüce Meclisinizin benimsediği, 
Anayasaya yansıttığı teşebbüs hürriyetine belirli bir 
sınırlama getirilmektedir burada. O açıdan ele alın
masında yarar vardır. 

mak demek Devleti savunmak demektir; ama müsaa
delerinizle tekrar ediyorum, devletçiliği savunmak 
devleti savunmak değildir. Devletçilik bir ekonomik 
doktrindir. Bu doktrini benimseyen olabilir, bu dok
trini yaygın şekilde uygulayanlar, benimseyenler ola
bilir; ama her devletçiliği savunmanın devleti savun
mak olmadığı şüphesiz ki Yüce Meclisimizce bilin
mektedir. Dolayısıyla, kamu yararı ile devletçiliği sa
vunmak arasında mutlaka bir eşitlik olduğu iddiası 
bilimsel olarak yanlıştır. 

Nitekim bir örnek verelim. Şayet Türkiye'de biraz 
önce değerli konuşmacıların da ayrı ayrı belirttikleri 
gibi, bir maden işletmesi, Devletin işlettiği boyutlar
da bir maden işletmesi (Örneği oradan alıyorum) 
Devletin işlettiği madenler boyutunda bir özel kesim 
işletmesi, eğer Devletten yüzde 20 aşağıya mal ediyor 
ve Devlete, ben daha ucuza veririm diyorsa, uzun 
vadeli bir programla istediğiniz üretimi ben size ve
receğim diyorsa, hayır siz yapmayınız biz yapacağız 
diye bunu devletleştiriyorsak, burada kamu yararını 
izah etmek sanırım ki ne matematiksel olarak, ne de 
teorik olarak mümkün değildir. Bu verdiğim örnekler 
doğrudur, yerindedir. 

Dolayısıyla, kamu yararı iddiasının çok iyi tartı
şılması gereklidir. 

Gelelim ikincisine : Bugün Türkiye'de Devletin ve 
özel kesimin bütün imkânlarının yatırıma aktarılma
sının ve her iki imkândan da gerekli şekilde yararla
nılmasının gerekliliği burada defalarca tekrarlandı; 
ama dikkat ederseniz burada bir önemli fark var. Ka
munun temel görevi evvela altyapıyı yapmaktır. Çün
kü Türkiye'de altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi 
görevi kamu kesimine verilmiştir. Maalesef son yıllar
da, özellikle 1978'lerden itibaren Türkiye'de Devletin 
yatırımlarına baktığımızda, Devletin toplam yatırım
ları içerisinde kamu altyapı yatırımlarının payı gide
rek azalırken, ekonomik yatırımların payı artmakta
dır. Dolayısıyla Devlet kendisini ekonomik yatırımla
rı yapmaya zorlamakta ve bundan dolayı da altyapı 
yatırımlarını ihmal etmektedir. Bugün eğitime, sağlı
ğa, yol teşkilatımıza; aklımıza gelebilecek bütün alt
yapı yatırımlarına ve onun yanında da Devletin yap
ması gereken üstyapı yatırımlarına kaynak ayırma 
imkânlarından Devlet yoksun iken, yatırım yapılabile
cek sahalardan diğer yatırım imkânı sahiplerini uzak
laştırmak, ekonomik açıdan izah edilebilecek bir tu
tum ve davranış değildir. Özellikle bunu bir kanunla 
getirmek ise.kanımca pek yerinde bir davranış olma
sa gerektiri; 

Gelelim ikinci önemli hususa : Bu sınırlamaları 
getirirken, yani Devlete bazı madenlerin ve bazı iş
letmelerin tekeli verilirken, kamu yararı olduğu iddia 
edilmektedir. Şüphesiz, kamu yararının olduğu yerde 
akan sular durur. Dolayısıyla kamu yararını savun-
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İkinci önemli husus; bazı madenlerin devletleşti
rilmesini ve devlet tekeline verilmesini iddia eden 
hammaddemizi güvence altına alacağız. 

Değerli Meclis üyeleri; 
Türkiye'de olan kömürün, Türk müteşebbisi tara

fından çıkarılan kömürün Türkiye'nin malı olmadı
ğını, sanki bunun bir yabancı ülkede yabancının işlet
tiği bir madenmiş gibi güvence altına alınmasını an
lamak ve kavramak mümkün değildir. Kimindir Tür
kiye'deki çıkarılan maden? Anayasamızda devletleş
tirme maddeleri yok mudur, kamulaştırma maddele
ri yok mudur gerektiğinde? O halde, bugün eğer gü
vence altına almak gerekçesiyle bazı madenlerin dev
letleştirilmesi, bazı madenlerin Devletçe işletilmesi
ne gidilmesi kanımca bugünkü Türkiye'nin anlayışı 
içerisinde artık geçerli olmamalıdır. 

Türkiye'de bir zamanlar, İmparatorluktan sonra 
bazı madenlerin, bazı şirketlerin devletleştirilmesinde 
bu iddia edilebilirdi; ama bugün Türk müteşebbisinin 
elindeki madeni işletme hakkını elinden almakla, ham
maddeyi güvence altına almak arasında bir ilişki kur
mak mümkün değildir. 

Özellikle Türkiye'de Devletin tekel olarak aldığı 
bazı madenlerde bu iddiada bulunmak büsbütün ge
çersiz olmaktadır. 

Bütün bu nedenlerle, Yüce Meclisinizin bu tasa
rıyı görüşürken, bu Meclisin benimsediği ve Ana
yasaya yansıttığı teşebbüs hürriyetine saygılı olmak 
ve Türkiye'nin bütün imkânlarını, bütün kaynakları
nı beraberce yatırımlara ve üretime yönlendirmek hu
susunda dikkatli davranacağından asla şüphem yok
tur. 

Bu nedenle, aslında bu Kanunun 2172 sayılı Ka
nunu iptal eden ve madenlerin geri verilmesini dü
zenleyen bir kanun şeklinde getirilmesi çok daha ge
çerli olurdu. Eğer maden sektöründe değişik düzen
lemeler yapılacak ve daha rasyonel bir çalışma dü
zeni getirilecekse, onun 6309 sayılı Genel Maden 
Kanunu çerçevesinde yapılması çok daha yerinde 
olurdu. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın süreniz dolmuştur. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkanım, zama

nımı doldurdum, saate dikkatle bakıyorum, beni din
lediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın Akıncı, buyurun efendim. 
EŞREF AKINCI — Sayın Başkanım, sayın ar

kadaşlarım, Sayın Bakanım ve Bakanlığın muhterem 
temsilcileri; 

Ben de kısaca bu Maden Kanunu hakkında genel 
anlamdaki görüşümü birkaç cümle ile açıklamaya 
çalışacağım. 

Anayasamızın 169 uncu maddesinden ilham alı
narak hazırlanan bu tasarıda memleket menfaatleri, 
ihtiyaçlarımız, ham cevher rezervinin korunması, cev
her israfını önlemek gibi mülahazalarımız bir ölçüde 
göz önünde tutulmuştur. Tasarıdaki söz konusu ye
di adet olarak tespit olunan bu madenlerimizden bil
hassa ikisi üzerinde durmak istiyorum. Bunlardan 
bir tanesi bor tuzları, diğeri ise linyitlerdir. 

Yüksek malumları olduğu üzere dünya bor re
zervinin % 60, belki de biraz daha fazlası halen Tür
kiye'de bulunmaktadır. Ayrıca halen dünyada bu 
madenin 60'a yakın madde üzerinde müessir oldu
ğu ve sanayiin birçok kollarında kullanıldığı göz 
önünde tutulmalıdır. Cam, seramik % 50 bor made
ninden istifade edilerek yapılmaktadır. Fiberglas % 6, 
emaye % 6, sabun % 10 gi'bi böyle aşağı doğru git
mekte ve bu suretle 60'a yakın madde bu madenden 
faydalanmaktadır. 

Bir önemli husus da, bu maden yerine başka bir 
madenin henüz daha sanayide ikame edilmiş olma
masıdır. Bu da bizim için büyük bir avantajdır. Ben
den evvel konuşan arkadaşlarım bu dünya bor re
zervinin Türkiye'den başka Amerika, Sovyet Rusya 
ve daha birkaç memlekette ufak çapta mevcut bu
lunduğunu beyan ettiler, ben de onların görüşlerine 
aynen katılırım burada. 

O halde, burada büyük bir avantaja sahip olan 
memleketimiz bunun üretimini, pazarlamasını çok iyi 
yapmak suretiyle yurt ekonomisine büyük katkıda bu
lunmak başlıca hedef olmalıdır. 

Bu madenin stratejik önemi olup olmadığı yolun
da birçok tartışmalar şüphesiz sürüp gitmektedir. 
Yukarıda arz ettiğim kullanma alanları, buna ilave
ten son zamanlarda uzay teknolojisinde de kullanıl
maya başlanmış olması sanırım bunun stratejik bir 
madde olduğunu kanıtlamaya yeter. 

Bugün elde edilen bilgilere göre dünyadaki tüke
tim 2 milyon ton civarındadır ve bu her yıl % 3,5-4 
ölçüsünde artmaktadır. Ekonomik mülahazalar göz 
önünde tutularak bu madenin ham olarak dış pazar
lara satılmasından ziyade, işlenmiş olarak satılması 
tercih edilmelidir. Nitekim, bu yolda hayli mesafe
ler alınmıştır, bilhassa kamu kesimi içerisinde. Sebe
bi, bugün işlenmiş olarak dış pazarlara satılan bor'un 
tonu 650 dolara kadar çıkmış, buna mukabil ham 
olarak dışarıya sevk ettiğimiz aynı maddenin tonu 
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aşağı yukarı 120 - 150 dolara kadar da düşmüştür. 
Şu hailde 4 - 5 misli bir fiyat artışıyla dış pazarlara 
satmaktadır. Bu husus Etibarik tarafından çok daha 
evvel görülmüş, Bandırma bölgesinde bu maksatla bu 
maldde işlenmek suretiyle dışarıya işlenmiş olarak 
satılmaktadır. Ayrıca son zamanda Kırka bölgesin-
•de de -bir fabrika 'inşa halinde olup, zannediyorum 
bir - iki sene içerisinde bu da üretime başlayacaktır. 
O halde, daha ziyade Etibarik'ın büyük ölçüde ön
cülüğünde fennî havza çalışmalarıyla bu madenin 
hem rezervinin yükseltilmesi, hem ekonomik şekil
de çalışmak suretiyle bu madeni daha ucuz fiyatla 
üretme imkânı her zaman hâsıl olacaktır. 

Burada bir nokta üzerinde aldanıyoruz; 4 Ekim 
1978'de 2172 sayılı Kanun çıkmıştır. 1978'den itiba
ren 1982'ye kadar bu madenin ilgili müesseseler ta
rafından devralınması ve işletmeye başlanması tam 
manasıyla tahakkuk ettirilememiştir. Binaenaleyh, 
öyle zannediyorum ki ve edindiğim bilgilere göre, 
bu 'borun memleketimize en az bugünkü verilere gö
re yılda 500 milyon dolar gelir getireceği tahmin 
edillme'ktedir 1984 ve 1985 yıllarından itibaren. Bina
enaleyh, oldukça pahalı bir madde, nadir bir madde, 
yalnız Türkiye'ye has bir madde. Binaenaleyh, bizim 
bir talihimiz olarak bunu kabul etmek lazım. 

1979 senesinden itibaren, bu 2172 sayılı Kanu
nun kabulünden itibaren Etibank tarafından özel ke
simden dokuz saha devralınmıştır. Binaenaleyh, bu 
dokuz sahada havza çalışmalarına başlanmış ve bu 
borun, madenin çoğaltılması işine hemen başılanmış-
tır. Ayrıca dediğim gibi bunun daha ziyade işlen
miş olarak satışına önem verilmektedir bu müesse
se tarafından. O itibarla bor madeninin Hükümet 
teklifinde olduğu gibi Komisyon görüşünde de an
ladığımıza göre tamamen kamu kesimi tarafından 
işletilmesi keyfiyetine ben de katılmaktayım. 

Linyitler üzerindeki görüşümüz : 
Bugüne kadar yapılan aramalara göre 622 linyit 

sahası mevcut bulunmaktadır Türkiye'de. Hükümet 
kesiminde bu sahalardan 96 veya 97 si TKl tarafın
dan İşletilmesi teklif edilmekte, öngörülmekte, geri 
kalan sahalar ise yine özel teşebbüs tarafından işletil
mesine devam edilmesi öngörülmektedir. Linyit ile 
hor arasındaki fark buldur. Linyitin kalan kısmının 
özel teşebbüs tarafından, rahat 500 küsur sahanın 
özel teşebbüs tarafından işletilebileceği; fakat bor sa
halarından henüz daha devralınmamış olan sahaların 
dahi özel teşebbüse verilmemesi... Bir sebebi daha 
şudur : Senede iki milyon ton olan tüketimi zaman-
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la mutlaka bizim büyük ölçüde en az yarısını karşıla
yacak kabiliyetteyiz. O halde burada mühim olan hu
sus üretimi tüketime göre yapmak lazım, pazarlama
yı buna göre düzenlemek lazım. O halde bunu düzen-
lediğim'iz takdirde bunun böyle kamu kesimi tarafın
dan kullanılması daha doğru ve muvafık olacaktır. 
Bunu ben şahsen, benden evvel konuşan arkadaşı
mın tavsif buyurdukları gibi, bir tekel olarak kabul 
edemiyorum. 

Linyitlere gelince : 
Burada üç husus önemlidir arkadaşlar. Birincisi 

termik santralların ihtiyacı, ikindisi sanayiin kömür 
ihtiyacı, (Ki, bunları karşılamak) üçüncüsü ise na
zım rol oynayabilmek üzere halkın kömür ihtiyacını 
karşılamak bir ölçüde. 

Hükümet teklifinde 97 saha öngörülmüştür; hal
buki Komisyonun kabul ettiği metinde cetveli tetkik 
ettiğimiz zaman 34 saha bundan eksiktir. Binaenaleyh, 
bu 34 sahanın tamamen TKİ tarafından işletilmesi 
merkezindedir benim görüşüm. Hatta bu hususta da 
(Teferruata girmiyorum) Başkanlığa bir önerge ver
miş bulunmaktayız. 

Bunun dışında ayrıca Aydın bölgesinde üç saha 
ile Balıkesir bölgesindeki iki saha; (Ki bunlar da 
Hükümet teklifindeki 97 saha içine girmemiştir) bun
ların da mutlaka TKİ tarafından işletilmesi lazım. 
Çünkü öğrendiğime göre Soma bölgesinde halka 
verilemeyecek olan kömürün buradan karşılanması 
plana alınmıştır. 1983'te. O itibarla 97 değil, 102 
sahanın tamamen TKİ tarafından, yani kamu kesimi 
tarafından işletilmesi memleketin ekonomik gelişme
si bakımından ve halkın refahı bakımından daha 
uygun mütalaa edilmektedir. 

Bir de kısaca demire temas etmek isterim : 
Hükümet teklifinde Hekimhan bölgesinde iki, 

Adana'da Feke Ak'tepe bölgesinde de iki bölgenin, 
iki demir yataklarının devlet tarafından işletilmesi 
öngörülmektedir. Bunu da Komisyonun esirgeme
mesini bilhassa Komisyon arkadaşlarımdan rica ede
rim. Mümkünse bu demirin de tasandan çıkarılma
yıp bu bölgelerin Hükümet görüşü olarak tamamen 
devlet tarafından işletilmesine müsaade buyursun
lar 

BAŞKAN — Sayın Akıncı, süreniz dolmuştur 
efendim, lütfen bağlayın. 

EŞREF AKINCI — Evet efendim. 
Bir de biliyorsunuz en çok döviz ödeyerek, pet

rolden sonra en çok döviz ödeyerek satın aldığımız 
hammaddelerden bir tanesi de fosfattır. Bugün fos-

B : 76 
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fat yalnızca Etibarik tarafından Mardin'in Mazıdağı 
bölgesinde işletilmektedir ve yine Azot Sanayii ile 
Etibank'ın müştereken bu bölgede bir sunî gübre fab
rikası kurma işi de plana alınmıştır. O itibaılla bu 
fosfatların da mümkünse Etibank tarafından, 'işlete
mediği kısımların da özel teşebbüs tarafından işletil
mesi dikkate alınması kanaatimce çok doğru olacak
tır görüşlerime göre. Bu hususta bunu da bir tekel 
olarak mütalaa ötmemek lazım ve halen de vakıa bu
dur. Bu havzayı gidip bizzat gördüm; tahmin edi
lenden çok daha geniş bir rezerve sahip bulunmak

tadır. Kusuru; biraz tenörü düşüktür; fakat kalsite 
edilmek suretiyle bu da telafi cihetine gidilmiştir. 

Bu Maden Tasarısının geneıli hakkında arz ede
ceğim hususlar bunlardır. Beni dinlemek lütfunda 
bulunduğunuz için hepinize teşekkür eder saygılar 
sunarım „ (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akıncı. 
Sayın üyeler, günlük çalışma süremiz dolmuştur. 

Bu nedenle, 30 Mart 1983 Çarşamba günü saat 14.00' 
te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 
76 ncı BİRLEŞİM 

28 Mart 1983 Pazartesi 

Saat : 14.00 
1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU-

îNUŞLARI 
2. SEÇİM 
Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere seçim. 
3. OYLAMASİ YAPILACAK İŞLER 
4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 
(1) Bor, Kömür Asfaltit, Fosfat, Deimir, Ma-

•denleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletil
mesini Düzenleyen Kanun Tasarısı ve İktisadi İşler 
Komisyonu Raporu. (1/118) (S. Sayısı : 184'e 1 inci 
ek) (Dağıtma tarihi: 9.3.1983) 

(2) Şener YİĞİT Hakkındaki Ölüm Cezasının Ye
rine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (3/468) (S. Sayısı : 329) (Da
ğıtma tarihi : 21.3.1983) 

(3) Danışma Meclisi Üyesi Fahri ÖZTÜRK ve 
29 arkadaşının İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu 
Muvakkatinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Mal! İşler, Bütçe - Plan ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (2/66) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
13.1.1983) 

(4) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet PAMAK 
ve 10 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 
177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/61) 
(S. Sayısı : 273) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

(5) Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer SAĞIŞ-
MAN ve 13 arkadaşının Yükseköğretimin Son Sı-

lufında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfında 4 
Yıldan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında 
Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğren
cilere Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesine Dair Ka

imin Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporları. 
(2/25) (S. Sayısı : 109 ve 109'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi : 27.12.1982) 

(6) Danışma Meclisi Üyesi Necmettin NARLI-
OGLU ve 11 arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Oum-
fauriyetâ Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçicıi 

Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe 
- Plan Komisyonu Raporu. (2/40) (S, Sayısı : 164) 
(Dağıtma tarihi : 8.7.1982) 

(7) Danışma Meclisi Üyesi Şener AKYOL ve 
80 aricadaşıııın, Adalet Memudaonıa Tazminat Veril-
mesine Dair Kanun Teikifii ve Adalet ve Bütçe-Plan 
komisyonları raporları. (2/33) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma tarihi : 21.9.1982) 

(8) 25.10.1963 Tarihli ve 353 sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/542) (S, Sayısı : 289) (Da
ğıtma tarihi : 6.1.1983) 

(9) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OĞLU ve 41 arkadaşının, Fındık Dikim Alanlarının 
Sınırlandırılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (2/48) (S. Sayısı : 290) (Dağıt
ma tarihi: 6.1.1983) 

(10) Danışma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK 
ve 10 arkadaşının, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
220 nci maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/59) 
(S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 7.1.1983) 

(11) 9.6.1960 Tarihli ve 7478 Sayılı Köy İçme 
Suları Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Tarım ve Orman, Köy tşleri ve Kooperatifler ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları. (1/550) (S. Sayısı : 
292) (Dağıtma tarihi : 7.1.1983) 

(12) 6.1.1982 Tarih ve 2576 Sayılı Bölge İdare 
Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkeme
lerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan ve Adalet Komisyonu raporları. (1/462) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 11.1.1983) 



(13) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMtR 
ve 71 arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Dağıt
ma tarihi : 13.1.1983) 

(14) Danışma Meclisi Üyesi Alâeddin AKSOY ve 
17 arkadaşının, Kütahya İli Altıntaş İlçesi Dumlu-
pınar Bucağında, Dumlupınar Adı ile Bir İlçe Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/78) (S. Sa
yısı : 301) (Dağıtma tarihi: 17.1.1983) 

(15) 8.6.1965 Tarih ve 625 Sayılı Özel Öğretim 
Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna İki Madde ve Bir Geçici 2 nci Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/465) (S. Sayısı : 302) (Dağıt
ma tarihi : 18.1.1983) 

X (16) Hacettepe Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı 
KesinhesaJbına Aiıt Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1969 Bütçe Yılı Kesinlhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/208), (S. Sayısı : 277) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (17) Hacettepe Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı 
KesinhesaJbına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Da/ir Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1970 Bütçe Yık Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu. (1/220) (S. Sayısı : 278) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

X (18) Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı 
Kesinlhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/242) (S. Sayısı : 279) 
(Dağıltma tarihi : 31.12.1982) 

X (19) Hacettepe Üniversitesi 1972 Yılı Kesin-
hesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Da
ir Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üniver
sitesi 1972 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/254) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma 
tarihi: 31.12.1982) 

X (20) Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı 
ı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 

Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 

(X) Açık oylama* 
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Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve-
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/282) (S. Sayısı : 281) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (21) Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı 
Kesinlhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/289) (S. Sayısı : 282> 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (22) Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/292) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma 
tarihi: 31.12.1982) 

X (23) Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunlu'k Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme v© 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/319) (S. Sayısı : 284) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

(24) Okur - Yazarlığı Teşvik Kanunu Tasarısı ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/482) (S. Sayısı : 
305) (Dağıtma tarihi : 21.1.1983) 

(25) Belediye Suçlarına İlişkin Ceza Hükümleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sos
yal İşler ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/564) (S. Sayısı : 308) (Dağıt
ma tarihi : 27.1.1983) 

(26) 5.1.1961 Tarihli ve 224 Sayılı Sağlık Hiz
metlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanunun De
ğişik 20 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/584) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 
27.1.1983) 

(27) 13.5.1981 Tarih ve 2461 Sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. (1/604) (S. Sayısı : 310) (Da
ğıtma tarihi : 27.1.1983) 

X (28) «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki Devlet Hudut 
Hattının Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Barajın Göv-



desi ve Gölü Üzerinde Geçişine Ait Ek Tarif Pro
tokolü» ve ekleri ile «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hü
kümeti Arasında, Arpaçay (Ahuryan) Baraj Gölü 
Bölgesine Konulan Yeni Hudut işaretlerinin Kontrol, 
Bakım, Onarım, İhya veya Değiştirilmesi Hakkın
da Protokol» ve eklerinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/587) 
(S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

(29) Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden Yüz-
seksenalltılbin Dörtyüzlkırkbir Metrekarelik Kısmımın 
Satılması Hakkında Kanun Tasanısı ve Tarım ve Or
man, Köy İşlleri ve Kooperatifler ve Bay md idik, 
Ulaştırma, Imaır ve iskân, Turizm ve Tanııtma korniş-
ypnJaırı raporları. (1/551) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma 
tarihi: 1 . 2 .1983) 

(30) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkımda Kanun ile Türk Ceza Kanu
nunun 264 üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silah
lar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletle
rin Teslimi Hakkında 2395 Sayılı Kanuna Bir Ek Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru. (1/583) (S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1983) 

(31) Danışıma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı Sanat
larının Tarz-ı icrasına Dair Kanunda. Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun (Teklifi ve Millî Eğitim, Ada
let ve Sağlık ve Sosyal işler komisyonları raporları. 
(2/69)* (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 1.2.1983) 

(32) 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Si-
lalMı Kuwetleni iç Hizmet Kanuntuınum 34 üncü Mad-
desıiıni'n (d) Fılkırasıran Değiş'tiırimesine ve 43 üncü 
Maddesıkıe Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri1 ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/602) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma 
taınifei: 1 . 2 . 1983) 

(33) Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şakir 
ÖGÜNÇ ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra 
ve, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ilişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe - Plan komis
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi: 4.2.1983) 
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(34) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Malî İşler ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonları raporları. (1/561) (S. Sayısı : 331) (Da
ğıtma tarihi : 9.2.1983) 

(35) Danışma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK 
ve 10 arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliği Mülkiye
tindeki Bir Kısım Arazinin Hazineye ve Gazi Üni
versitesine Devredilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler ve Ba
yındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (2/80) (S. Sayısı : 334) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1983) 

(36) 9.12.1982 Tarihli ve 2761 Sayüı 1983 Malî 
Yılı Bütçe Kanununun 28 inci Maddesinin (B) fık
rasına Bir Bent Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/626) (S. Sa
yısı : 337) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

(37) Mehti KURŞUN'a Vatanî Hizmet Tertibin
den Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/496) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

(38) Gülali GÜL'e Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Büt
çe-Plan Komisyonu Raporu. (1/481) (S. Sayısı : 
339) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

(39) Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSlN'in, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılanların Kurabile
cekleri Dernekler Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(2/53) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 24.2.1983) 

(40) Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 25.2.1983) 

(41) Yardım Toplama Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/590) (S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 28.2.1983) 

(42) 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 
4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALP-
DÜNDAR ve 16 arkadaşının, 1.1.1946 Tarih ve 
4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
24 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Malî işler ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları. (1/569), (2/57) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 2.3.1983) 



(43) 557 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Ka
nun ile 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Danışma Mec
lisi Üyesi Feridun GÜRAY ve 9 arkadaşının, Aile 
Planlaması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal işler komisyonları raporları. (1 /448), 
(2/84) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 2.3.1983) 

(44) Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu Tasa
rısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm 
ve Tanıtma, Adalet ve Millî Eğitim komisyonları 
raporları. (1/108) (S. Sayısı : 348) (Dağıtma tarihi : 
9.3.1983) 

(45) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal işler, Bütçe - Plan ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (1/567) (S. Sayısı : 
350) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 

(46) Danışma Meclisi Üyesi ibrahim GÖKTEPE 
ve 9 arkadaşının, Tapulama ve Kadastro Paftalarının 
Yenilenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (2/87) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi: 22.3.1983) 

(47) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(48) 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine ilişkin Ka

nun Tasarısı ve Adalet ve Milli Savunma, içişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/610) (S. Sayısı : 
353) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(49) 9 Haziran 1930 Tarihli ve 1700 Sayılı Dahi
liye Memurları Kanununun 3 üncü Maddesinin (A) 
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru. (1/629) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma tarihi : 
22.3.1983) 

(50) Danışma Meclisi Üyesi Abdülbaki CEBECİ 
ve 61 arkadaşının, 17.3.1981 Tarihli ve 2429 sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanu
nun 2 nci Maddesinin (A) 1 inci Bendi ile Aynı Mad
denin (D) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (2/89) (S. Sayısı . 355) (Dağıtma 
tarihi : 23.3.1983) 

(51) 3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 sayılı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 
Tarihli ve 2768 sayılı Kanunların Başlıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu. (1/627) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1983) 

(52) 26.4.1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 
Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/646) 
(S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 25.3.1983) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 362 

26 . 4 . 1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Ek Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 

( 1 / 6 4 6 ) 

r. c. 
Başbakanlık 17 Mart 1983 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı: K K. T. D. 18/101-1464/03114 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11 . 3 . 1983 tarihinde karara 
îaştınlan «26 . 4 . 1961 Tarihli ve 298 Sayıl» Selimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kttttikleriı Hakkımda 
Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GEREKÇE 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanunun 2234 sayılı Kanunla 
değişik hükümleri ve özellikle 33 ve 36 ncı maddeleri gereğince 10 Nisan 1983 Pazar günü bütün yurtta so
kağa çıkma yasağı konularak seçmen kütüğünün yeniden düzenlenmesi için gerekli bilgileri toplamak ama
cıyla yazım yapılacaktır. 

Bütün yurt düzeyinde yapılacak yazım için Devletin ve yurttaşların katlanacağı malî ve maddî fedakâr
lık bir yana, sonuç olarak elde edilecek bilgiler bu gün elde bulunanlardan daha az hatalı olamayacaktır. 

Anayasanın Halk Oyuna sunulması için, 5 Eylül 1982 Pazar günü yapılan yazımla oy verme kütükleri 
düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu kütüklerin düzenlenmesinde azamî dikkat ve özen gösterilmiştir. Buna rağmen 
bu kütükler de asgarî ölçüde hata ve eksikliği bünyesinde taşımaktadır. Bu hata ve eksiklerin giderilmesi sure
tiyle oy verme kütüklerinin genel seçimlerde de kullanılması güven, tasarruf, sürat ve kolaylık sağlayacaktır. 

Oy verme kütüklerinin yeniden askıya çıkarılması, ismi yazılı olmayanların ve yanlış yazılanların başvur
masının sağlanması suretiyle eksikliklerin giderilmesi ve yanlışlıkların düzeltilmesinde hukukî imkân sağlamak 
amacıyla iş bu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Askıya çıkarma tarihinin, askı ve itiraz sürelerinin, sağlıklı bir sonuca ulaşmak için usul ve esasların be
lirlenmesi yetkisinin Yüksek Seçim Kuruluna bırakılması uygulamada kolaylık sağlayacaktır. 
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T. C, 
Danışma Meclisi 22 Mart 1983 

Adalet Komisyonu 
Sayı : 136 (Esas No : 1/646) 

Konu : Komisyon görüşü hk. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «26.4.1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı» hakkında Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uygun görüldüğünden Danışma Meclisi 
içtüzüğünün 33 ve 36 ncı maddeleri gereğince tasarı hakkında görüşlerinizin acele Komisyonumuza bildiril
mesini saygılarımla arz ederim. 

M. Fevzi UYGUNER 
Adalet Komisyonu Başkanı 

T. C. 
Danışma Meclisi 24 Mart 1983 

Anayasa Komisyonu 
Karar No. : 12 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

26.4.1961 tarihli ve 298 Sayiih Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı hakkında Komisyonumuzun görüşünün alınması İçtüzüğün 33 ve 
36 ncı maddesi gereğince Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından istenilmesi üzerine, Komisyonumuzun yap
tığı 22.3.1983 ve 24.3.1983 tarihli toplantılarında konu incelenerek tartışılmış ve aşağıdaki görüş tespit olun
muştur. 

1982 tarihli Anayasamızın seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakları başlığını taşıyan 67 nei mad
desinin birinci fıkrasında; «vatandaşların, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağım
sız olarak veya bir siyasî parti içinde faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir» hük
mü yer almış ve ikinci fıkrasında ise; «seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık 
sayım ve döküm esaslarına göre, yargı, yönetim ve denetimi altında yapılacağı» yine üçüncü fıkrasında; 
«yirmibir yaşını dolduran her Türk vatandaşı, seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir» son fıkra-
sındada; «silah altında bulunan er ve erbaşlar, askerî öğrenciler, ceza ve tevkif evlerinde bulunan tutuklular ve 
hükümlülerin oy kullanamayacakları» belirtilmiştir. 

Anayasanın 67 noi maddesinin içeriğinden; gerek seçimlerin gerekse halkoylamasının aynı esaslara bağ
lanmış olduğu anlaşılmaktadır. Seçimlerle halkoylaması için seçmen kütüklerinin aynı usullerle düzenlenmesi 
gerektiğine ve (halen yürürlükte bulunan 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun 33 ünoü maddesinin birinci fıkrasında; «Seçmen Kütüğü; her dört yılda bir yeniden 
düzenlenir, sürdkli bilgi toplama ve her iki yılda bir genel denetleme ile güncelleştirilebilir» denilmesine 
göre, 1.7.1982 gün ve 2687 sayılı Anayasanın Halk Oylamasına Sunulması İçin Hazırlanacak Oy Verme 
Kütüklerinin Düzenlenmesine Dair Kanun gereğince 5 Eylül 1982 Pazar günü yapılan yazım sonucu dü
zenlenen oy verme kütüklerinin Anayasanın 67 nci maddesinin son fıkrasında getirilen yasaklama kapsa
mına uygun olmasına binaen Anayasaya dayalı olaralk hazırlanacak siyasî partiler ve seçim kanununa 
göre yapılacak ilk genel seçimlerde, güncelleştirilmek suretiyle kullanılmasında Anayasaya aykırılık bulun
madığı gibi Devletin ve yurttaşların katlanacağı malî ve maddî fedakârlıklar baikımından da yararlı olacak
tır. 
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Esasen 298 sayılı Kanunun 33, 36, 39 ve 40 inci maddeleri seçmen kütüğü düzenlenmesi, genel yazım 
ve denetleme, muhtarlık (bölgesi aslkı listesi ve askı zamanı ve süresini düzenlemektedir. Bu konular 2687 
sayılı Kanunla da düzenlenmiş olup ayrıca bu kanunda hüküm bulunmadığı haillerde 298 sayılı Kanunun 
uygulanacağı öngörülmektedir. Gerek 2687 ve gerelkse 298 sayılı kanunlardaki esaslar göz önünde tutularak 
5 Eylül 1982 Pazar günü yapılan yazımla düzenlenen oy verme kütüklerinin güncelleştirilme usulü, teklif 
edilen geçici madde de göz önünde tutularak Yüksek Seçim Kurulu tarafından yerine getirilmesi mümkün 
olacaktır. Ancak Elk Geçici Maddenin düzenlenmesinde 1982 Anayasasının 67 nci maddesinin üçüncü fık
rası gereğince seçimlerin yapılacağı gün yirmibir yaşını doldurmuş olup da seçme hakkına sahip bulunan va
tandaşların seçime katılabilme olanağının sağlanması gereği de göz önünde tutulmalıdır. Seçmen kütükleri
nin Ibu şekilde güncelleştirilmesiyle vatandaşların oy kullanma haklarının ortadan kaldırılması veya zorlaş-
tırılması balhis konusu olmayacaktır. 

Bilgilerine sunulur. 
Prof. Dr. Orhan ALDIKAÇTI 

Danışma Meclisi 
Anayasa Komisyonu Başkanı 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/646 24 Mart 1983 
Karar No. : 65 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«26.4.1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna 
Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ile Anayasa Komisyonunun tasarı hakkın
daki görüşü Adalet Bakanlığı temsilcisinin de katılmasıyla Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

1. Tasarının 1 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki «olanak» kelimesinin «imkân» olarak değiştirilmesi, 
üçüncü fıkranın «26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun» 34 üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasının temini bakımından üyelerimizden Enis Muratoğlu' 
nun önergesi doğrultusunda düzenlenmesi, önerge doğrultusunda değiştirilen üçüncü fıkra hükmü karşısında 
son fıkraya gerek bulunmadığından bu fıkranın madde metninden çıkarılmasına, 

2. Tasarının 2 nci ve 3 üncü maddelerinin aynen benimsenmesine, 
Oybirliği ile karar verilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

M. Fevzi UYGUNER Halil GELENDOST Enis MURATOĞLU 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

Serda KURTOĞLU Yavuz ALTOP İbrahim BARANGİL 
Kâtip Üye Üye 

Bulunamadı. 
Necip BİLGE Halil ERTEM Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 

Söz hakkım saklı. Üye Üye 
Üye Bulunamadı. Bulunamadı. 

Ömer Aydın OREL 
Üye 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFI 

26.4.1961 Tarihli ye 298 Saydı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkımda Kanuna Bir 
Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kainim Tasarısı 

MADDE 1. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna 
aşağıdaki Ek Geçici Madde eklenmiştir. 

«EK GEÇlCl MADDE 1. — Anayasaya dayalı 
olarak hazırlanacak Siyasî Partiler ve Seçim Kanu
nuna göre yapılacak ilk genel seçimlerde; 2.7.1982 
tarihli ve 2687 sayılı Kanuna göre Anayasanın halk 
oyuna sunulması için hazırlanan seçmen kütükleri, 
güncelleştirilerek kullanılır. 

Güncelleştirme işlemi, kütüklerin muhtarlık böl
gesi askı listesi halinde askıya çıkarılması, bu liste
lerde ismi bulunmayanların ve yanlış yazılanların 
başvurmalarına olanak sağlanması, yanlışlıkların dü
zeltilmesi ve eksikliklerin giderilmesi suretiyle yapı
lıp 

Askıya çıkarma tarihi, askı ve başvurma süreleri 
ile diğer hususlar Yüksek Seçim Kurulunca belirti
lir-

Güncelleştirme; 33, 36, 39 ve 40 inci maddelerin 
2234 sayılı Kanunla değişik hükümleri ile bu Kanu
nun Siyasî Partilere ilişkin hükümleri uygulanmaz.» 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

26.4.1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasansı 

MADDE 1. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna aşa-
ğıraki Ek Geçici Madde eklenmiştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE 1. — Anayasa'ya dayalı 
olarak hazırlanacak Siyasî Partiler ve Seçim Kanu
nuna göre yapılacak ilk genel seçimlerde; 2.7.1982 
tarihli ve 2687 sayılı Kanuna göre Anayasa'nın halk 
oyuna sunulması için hazırlanan seçmen kütükleri, 
güncelleştirilerek kullanılır. 

Güncelleştirme işlemi, kütüklerin muhtarlık böl
gesi askı listesi halinde askıya çıkarılması, bu liste
lerde ismi bulunmayanların ve yanlış yazılanların 
başvurmalarına imkân sağlanması, yanlışlıkların dü
zeltilmesi ve eksikliklerin giderilmesi suretiyle yapı
lır. 

Askıya çıkarılma tarihi ve askı süresi ile itiraz
lar, itiraz belgeleri, evvelce yazılmamış olanların ye
niden ne suretle yazılacağı ve yazılma şartları Yük
sek Seçim Kurulunca belirlenir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B.t Ulusu 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

11 . 3 . 1983 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
S. R. Pasin 

Deviet Bakan1 

Prof. Dr. İ. Öztrak 

Adalet Bakam 
R. Bayazıt 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Ba.kanı 
Ü. H. Bayülken 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Millî Eğitim Bakam 
i/.ı Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Balkanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M, Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı tmar ve îskân Bakam Köy îş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakam 
/., Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
5., Side 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 184 

Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demir Madenleri ile Nükleer Enerji 
Hammaddelerinin İşletilmesini Düzenleyen Kanun Tasarısı ve 
Adalet, Sağlık ve Sosyal İşler, Malî İşler Komisyonlarından 3'er, 
İktisadî İşler Komisyonundan 4 Üye Alınmak Suretiyle Kurulan 

Geçici Komisyon Raporu. (1 /118) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 24 Temmuz 1981 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 101 - 794/01943 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

t!gi : 

Enerji ve Tabiî Kaynalkflar Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza ara Bakanlar Kurulunca 20.7.1981 
tarihlînde kararlaştırılan «Bor, Kömür, Asfaltı*, Fosfat, Demir madenleri İle Nükleer Enerji Hammaddeleri
nin işletilmesini düzenleyen Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekii olarak gönderilmiştir. 

Gereğiinli lemirUerine arz ederdim, 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

BOR, KÖMÜR, ASFALTİT, FOSFAT, DEMİR MADENLERİ İLE NÜKLEER ENERJİ HAMMADDE
LERİNİN İŞLETİLMESİNİ DÜZENLEYEN KANUN TASARISINA AİT GENEL GEREKÇE 

Anayasa ve Maden Kanunu hükümlerine göre, tabiî servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu 
altındadır. 1961 Anayasa'sının 130 uncu maddesi; tabiî servetlerin ve kaynakların işletilmesi hakkının Devlete 
ait oluğu, arama ve işletme hakkının kullanılmasının, özel 'kişilere yalnızca veya Devletin özel teşebbüsle 
birleşerek ortaklık halinde kanunî izinle verebileceğini belirtmiştir. 

Anayasa hükmü uyarınca maden arama ve işletme hakları özel Kanun olan Maden Kanunu hüküm
lerine tabi olarak yapılmaktadır. Devlet tarafından verilen izinlerin, yine kanuna dayanarak geri alınması il
kesi benimsenmiştir. Bu ilkeden hareketle Devletçe işletilecek Madenler Hakkında Kanun olan 2172 sayılı Kanun 
çıkarılmıştır. Bu Kanunla enerji ve sanayi kesiminin hammadde sorununu çözümlemek için, önemli linyit 
demir ve bor yataklarının Devlet kuruluşları eli ile iş'etilrnesi gaye edinilmiştir. 

2172 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre çıkarılan 7/16681, 7/16682, 7/16699 ve 7/16826 sayılı kararna
meler ile Ülkemizde geniş bölgeler oluşturularak, bu bölgelerdeki kömür, asfaltit, bor tuzu ve demir cevheri 
sahaları için özel kişilere verilmiş maden haklarının geri alınarak, ilgili Devlet kuruluşlarınca işletilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Kararnamelerde belirtilen bölge sınırları içerisinde Maden Kanunu hükümlerine tabi, yürürlükte veya hü
kümden düşmüş ve henüz hak doğmamış durumda 9 000 civarındaki kömür, bor tuzları ve demir madeni 
sahalarından özel teşebbüs uhdesinde bulunan 925 tanesi geri alma işlemi için tespit edilmiştir. Bu sahalardan 
ancak 163 tanesinin işlemi 2172 sayılı Kanuna göre bitirilerek ilgili kuruluşlara devredilmiştir. 
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ilgili kuruluşlar, teknik ve idarî personel, makine ve teçhizat ile malî yönlerden içinde bulundukları du
rum nedeniyle, devraldıkları sahalarda hemen işletme faaliyetine geçememişlerdir. Kuruluşların bir hazırlık 
dönemi geçirmeden, mevcut imkânlarıyla kısa süre içerisinde sahada faaliyete geçmeleri mümkün görülmemek
tedir. Devlet kuruluşlarına devredilen bazı sahaların, bu kuruluşların yatırım gücüne göre fazla önem arzet-
memeleri, ranta'bl olmamaları veya kısa sürede fazla saha devri hemen üretime geçmeyi engelleyen nedenler 
arasındadır, 

Kuruluşlara devri tamamlannıamakla beraber, Kararnamelerde belirtilen bölge sınırları içerisinde kalan 
maden saıhalanndaki faaliyet 2172 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesi usullerine talbi bulunduğundan ve bu 
sahalar, her an geri alma kapsamında olduğundan işletflmeyerek atıl bırakılmıştır. Kanunun uygulanmaya 
geçilmesiyle üretimde beklenen artış olmamış, hatta düşmüştür. 

IKamu ve özel sektörün 1978 - 1979 ve 1980 yıllarındaki kömür üretimi şu şekilde gerçekleşmiştir. Kamu 
sektörü 1978 yılında 9.326.361, 1979 yılında 11.064.883, 1980 yılında 13.638.891 ton kömür üretebilmişken, 
özel sektör 1978 yılında 6,179.391, 1979 yılında 1.394.681, 1980 yılında 1.271.932 ton üretmiştir. Bu üretim 
tablosu değerlendirildiğinde, 1978 yılındaki kamu ve özel .sektörün toplam üretim miktarı olan 15.505.752 
tona 1980 yılında ulaşılamamış, 2172 sayılı Kanunla beklenen üretim artışı gerçekleşmemiştir. Ayrıca aftan 
kömür ihtiyacı için üretim açığı büyümüştür. 

2172 sayılı Kanunla geri alınan demir sahaları ve yurdumuzdaki demir üretimi de hızla düşmüştür. Ka
mu sektörü; 1978 yılında 1.550.418, 1979 yılında 1.270.071, 1980 yılında 606.292 ton demir üretmişken, özel 
sektör; 1978 yılında 2.257.391, 1979 yılında 243.435, 1980 yılında 236.331 ton demir cevheri üretebilrniştir. 
Tablo göstermektedir ki 2172 sayılı Kanunun uygulanmaya konulması ve özel kesim elindeki sahaların Dev
let kuruluşlarına intikalinden sonra üretim artışı beklenirken, aksine hızlı biçimde üretimde düşüş olmuştur. 

Uygulama ve üretim durumları Ülkemizin enerji ve sanayi hammaddeleri üretiminde beklenen artışı ger
çekleştirememiş, aksine üretimde evvelki yıllara göre büyük düşüşler olmuştur. Bu nedenle 2172 sayılı Ka
nunun Kararnamelere dayanarak tesis edilecek geri alma işleminin özel sektör üzerindeki baskısının kaldı
rılması ve kanunla belirli türdeki madenlerle bazı sahaların Devlet kuruluşları eli ile işletilmesi uygun gö
rülmüştür. 

Devletçe işletilecek madenler için çıkarılan Kararnamelerle belirtilen Tl bölge içerisinde bulunan 622 
kömür, 251 demir, 55 bor sahasının Devlet kuruluşlarınca işletilmesi kararlaştırılmıştır. Belirtilen 11 bölge içe
risinde 9.000 civarındaki maden sahaları, Devlet kuruluşlarınca işletilemediği gibi 2172 sayılı Kanunun et
kisiyle özel sektörce de işletilememiştir. Maden sahaları üzerindeki tahditler ve her an geri alınabilecek tehdi
diyle işletme faaliyetleri engellenmiş bulunmaktadır. 

Açıklanan üretim düşüşü ve diğer etkenler nedeniyle, Anayasa'nın 130 uncu maddesindeki ilkeye göre, 
karma ekonomi sistemi içerisinde Ülkemiz enerji ve sanayinin hammadde sıkıntısı çekmemesi için bazı 
maden türlerinin Devlet kuruluşlarınca işletilmesi amaçlanmıştır. Bazı maden sahalarının ilgili kuruluşlarca 
çeşitli nedenlerle işletilmemesi halinde, sahaların atıl kalmaması için özel sektörle ortaklaşa veya yalf.ızca 
özel sektör tarafından işletilebileceği düzenlenmiştir. Kuruluşlar kendi 'görüşlerine dayanarak işletmekten 
vazgeçme imkânına sahip bulunmamakta, bu husus Bakanlar Kurulu Kararına bağlı olarak kullanılabilecek 
bir yetkiye dayanarak gerçekleşebilecektir. 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan madenlerin ekonomiye katkısının büyük ölçüde temimi maden 
sektörünün daha verimılli halıe getirilmesi, Devletin kontrolü altında özel teşebbüsün katkısının artırılması sağ

lanmalıdır. Ülkemizin içerisinde bulunduğu durum, enerji ihtiyacının ileriye yönelik olarak çözümlenmesi ve 
stratejik öneme haiz madenilerin tespitiylie bir kısım madenlerin ve sahaların kamu kuruluşları, diğerlerinin ise 
özel sektör tarafından işletitaesi ve hemen faalıiıyete başlanılması amaçlanmıştır. 

Termik santrallıerin ihtiyacının teminat altına alınması ve zamanında sağlanması, belirli bir plana göre üre
tim yapılarak, enerji konusunda sıkıntıya meydan vermemek için santral bölgelerine yakın ve bu gayeye uygun 
bulunan kömür sahalarının ilgili Devlet kuruluşu elliyle işletilmesi kabul edilmiştir. 1984 yılına kadar işletmeye 
açılacak 11 adet termik santralılerin yıllık kömür ihtiyacı 35 milıyon tondur. Diğer sanayi tesislerinin ve halkın 
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ihtiyacı olan kömıür de hesaba katılırsa, yılda 50 milyon ton kömüre ihtiyacımız bulunmaktadır. Akaryakıt fi
yatlarımın artması, 'akaryakıta dayalı tesislerin kömüre dönmeleri, çimento sanayi ve diğer sanayi kollarının, 
halkın ısınma ihtiyacı için gerekli kömürün buJıunıması hususunda ve temininde tedbirler almak zorunluluğu 
vardır. 

Yurdumuzun teshinde kullanılan kömür ihtiyacının karşılanması ve bölgesel özellikler dikkate alınarak as-
faltit sahalarının tümünün ilgili Devlet kuruluşunca işletilmesi öngörülmüştür. Sanayinin hammaddesi alan ve 
zaman zaman yurt dışından getirtilen maden kömürü sahalarının verimli ve planlı biçimde Devlet kuruluşlann-
ca işletilerek, sanayinin (ihtiyacının zamanında ve dışa bağımlı olmaksızın karşılanması amaçlanmıştır. 

Radyum, uranyum ve toryum madenleri büyük ölçüde stratejik ve ekonomik önemi haizdir. Bu madenler 
nükleer sanitralJerin yakıt ihtiyacını karşılamaktadır. Radyum, uranyum ve toryum madenleri ülkelerin nük
leer teknoloji, politik, ekonomik ve askerî durumlarını etkilediğinden, bu madenilerin Devlet elliyle işletilmesi 
zarurî görülmüştür. 

Ülkemiz ekonomisi açısından bor, fosfat madenlerinin ıtümıü ve bir kısmı demir sahalarının ilgili Devlet 
kuruluşları vasıtasıyla işletilmesi uygun bulunmuşıtur. 

2172 sayılı Kanunun uygulanması sonucunda özel sektörden alınan maden sahalarından Devlet kuruluşla
rınca işletilmesine karar verilmeyenlerin bu Kanundaki koşullarla öncelikle eski sahiplerine iadesi 'düşünülmüş
tür. Böyleoe maden sahasını tanıyan eski işletmecilerin tor an önce faaliyete geçerek, ülke ekonomisine katkıla
rımın sağlanması ve aynı zamanda eski hakları ve maden sahasındaki emeklerinin öncellikle gözetilmesi amaçlan
mıştır. Ancak eski hak sahiplerinin sahayı almak istememeleri hallinde çıkacak bir talibe verilmesi uygun görüt-
msüştür. Sahaya talıip olanlar Kanunda belirtilen şartları yerine getirerek sahaya sahip olabilecektir. Bu şekil ve 
şartlar Kanunda düzenlenmiştir. 

Kanunî düzenlemeler birtakım ihtiyaçlar karşısında yapılmaktadır. Kanunlardan beklenen gayeye ulaşıl
maması veya ihtiyaçların yeni düzenlemeleri zorlaması nedeniyle kanunların değiştirilmesi, hatta yürürlıükten 
kaldırılması yoluna gidilmesi zorunludur. 

Bu Kanun açıklanan maksatların gerçekleşmesi için hazırlanmıştır. 

BOR, KÖMÜR, ASFALTtT, FOSFAT, DEMİR MADENLERİ İLE NÜKLEER ENERJİ HAMMADDE
LERİNİN İŞLETİLMESİNİ DÜZENLEYEN KANUN TASARISI MADDELERİ GEREKÇESİ 

Madde 1, — Anayasamıza göre Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan madenilerin aranması ve işle
tilmesi Maden Kanunu gereğince verilen idarî izinlerle yapılmaktadır. Kanun gereğince verilmiş izinler, Ka
nundan kaynaklanan yetkiyle geri alınabilir. Maden türlerinden hangilerinin Devlet kuruluşlarınca işletileceği, 
2172 sayılı Kanunla geri alman madensahalarından ilgili kuruluşlarca işletilmesi uygun bulunmayanların iadesi, 
bu Kanun hükümlerine tabi olacaktır. Bu maddede Kanunun amacı açıklanmaktadır. 

Madde 2. — Maden türlerimden hangilerinin Devlet kuruluşları tarafından işletileceği maddede belirtilirken, 
Kanuna ek olan cetvellerde maden sahaları il ve numaraları ile gösterilmiştir. Sayılan maden türleri ile ekli cet
vel dışında kalan maden sahalarının Maden Kamunu hükümleri dahilinde özel teşebbüs tarafından işletilebilece
ği öngörülmektedir. 

Maddenin (a) fıkrasında belirlenen maden türlerinin mahlut olarak işletilmesine ilişkin taleplerim kabul edil
meyeceği ve mahlutiyet talebinde bulunulan asıl madenin de stratejik ve ekonomik nedenlerle Devlet kuruluş
larınca işletilmesi zorunlu görülmüştür. 

Madde 3. — Kanunda belirtilen maden türlerine ait arama ve işletme faaliyeti Devlet kuruluşlarınca yürütü
leceğinden ve bu hakların başkaları tarafından kullanılması imkânsız olduğunidan, Maden Kanununun sürelere 
ilişkim hükümlerinin uygulanmaması gerektiği görüşüyle, bu düzenlemeye gidilmiştir. 

Kuruluşların, işletme imkânlarının durumuna göre sahaları atıl bırakmamasını teminem, Bakanlar Kurulu 
kararına bağlı olarak özel sektörle anlaşma suretiyle işletme faaliyetine devam etmeleri hükme bağlanmıştır. 
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İlgili kuruluşlarca yapılan etüd ve aramalar sonucunda, Devlet kuruluşları yönünden işletilmesi rantabll görül
meyen maden sahaları, Balkanlar Kurulu Kararına bağlı olarak Kanun kapsamımdan çıkarüflıacak ve bu sahalar 
hakkında Maden Kanunu hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 4. — Kanunun 2 nci maddesinde belıirlıemen maden sahalarının devri tamamlanıncaya kadar bazı ted
birlerim alınması zarurî görülmüştür.. 

Devlet kuruluşlarınca işletilecek madenler üzerindeki spekülatif hareketleri önlemek amacıyla devir imkâ
nı kaldırılmış, arama ruhsatnameleri ile işletme haklan sona erdirileceğinden ruhsat yenileme işlemleri dur-
durulmuşitur. Kuruluşlarca işletilecek madenler üzerine aynı amaçla haciz ve ipotek konamayacağı da belirtil
miştir. 

(Kapsamda yer alan maden' sahalarındaki devir tarihine kadar sürecek faaliyetleri düzenlemek için tebliğ 
çıkartılacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 5. — Devlet kuruluşlarınca işletilmesi kararlaştırılan madenlerdeki tespit ve takdir işlemlerini yapa
cak takdir komisyonunun kurulma şekli açıklanmıştır. 

Madde 6. — Takdir komisyonunun görevini yerine getirirken izleyeceği usul, çalışma esasları ve alacakla
rı ücret, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmesi 
öngörülmüştür. İşlerin aksamaması yönünden takdir komisyonunun çalışmasına ve ücretine ilişkin ayrıntıla
ra Kanunda geniş biçimde yer verilmeyerek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının teklifine göre Bakan
lar Kuruluna bırakılmıştır. 

Madde 7. — Geri alınan madenlerdeki işletme hakları ve arama ruhsatnamesi sahiplerine ödenecek taz
minatlarım hesaplanma esasları bu maddede düzenlenmiştir. 

a) İşletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı normal süresi dolmadan geri alınmış olacağından hak 
sahibine bundan dolayı tazminat verilmesi öngörülmüştür. Geri alınacak işlötme ruhsatnamesi veya işletme 
imtiyazı süresinin bitiminde değerini kaybetmiş ve ekonomik yönden sıfıra inmiş olacağı gibi, ruhsaıtname 
veya imtiyaz sahipleri süre sonunda maliyet bedellerini Ma etmiş sayılacağından; ruhsatname veya imtiyazın 
amortismanlar düşüldükten sonra kalan maliyet bedelinin verilmesi hükmü getirilmiştir, 

b) İşletme hakkı sahibinin mülkiyetindeki kamulaştırma kapsamına alınan arazinin alım - satım değe
rinin ödeneceği ilkesi benimsenerek, Anayasamızın 38inci maddesindeki kamulaştırma hükmüne uyum sağ
lanmıştır. Kanunun süratle uygulanmasına geçilmesi amaçlandığımdan, Kanunun yayımı tarihindeki değer 
esas alınmıştır. Ayrıca, Kanunun yayım tarihindeki bedel öngörülmekle haksız kazanç sağlamak isteyenlerin 
hareketleri önlenmiş olmaktadır. 

Maden Kanununun 125 inci maddesime göre önceden işletme hakkı sahibi lehine kamulaştırılmış araziler 
için istisna getirilmiştir. Kamu gücünün kullanılması neticesinde, işletme hakkı sahibinin mülkiyetine geçen 
arazi için farklı bir uygulama getirilmesi haklı mütalaa edilmiştir. Bu tipteki arazilerin madenin işletme faali
yetime uygun olarak kullanılması zorunludur. İşletme hakkı sahibi 125 inci madde gereğince kamulaştırma 
bedelini ödeyerek ekonomik yönden bu araziden istifade etmiş olduğundan, ikinci kez yapılan kamulaştır
ma da makûl ölçülerde bir tazminat ödenmesi uygun görülmüştür. Bu görüşden hareketle 125 imci maddeye 
göre kamulaştırılan arazilerin, o tarihteki bedeli esas alınarak, Türk Ticaret Kanunundaki <% 10 faiz eklen
mek suretiyle bulunacak miktar, tazminat miktarı olarak kabul edilmiştir. Kamulaştırılan arazilere uygula
nan bu hükmün amacıma ters bir sonuç vermemesi için kamulaştırma bedeline eklenecek yıllık % 10 faiz 
miktarının arazinin 'alım - satım bedelini geçemeyeceği şeklimde sınırlamaya gidilmiştir. 

c) Maden Kanunu'nun 100 üncü maddesinin 1 inci fıkrası; maden işletme hakkının sona ermesi hallinde 
maden işletme hakkı sahibine tazminat verilmeksizin kuyular, galeriler ve bunlarım korunması için yapılmış 
iksa tesislerinin Devlet'e intikâl edeceğini öngörmüştür. Dolayısıyla işletme hakkı süresinin sonu itibariyle bu 
tesislerim işletme hakkı sahibi açısından taşıyacağı ekonomik değer, yukarda işletme ruhsatnamesi ve işletme 
imtiyazı konusunda açıklandığı gibi sıfır olacaktır. Zaten işletme hakkı sahibi bu gibi tesisleri işletme hakkı 
süresinin sonu itibariyle itfa etmek durumundadır. Bu düşünceden hareket edilerek, Maden Kanunu'nun 
100 üncü maddesinin 1 inci fıkrası kapsamına giren tesislerin amortismanlar' düşüldükten sonra kalan maliyet 
bedelleri ile hesaba dahil edilecekleri hükme bağlanmıştır. 
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d) Diğer tesis ve binaların Kanunun yayımı tarihindeki yapım maliyetlerine göre hesaplanacak bedelle
rinden amortismanlar düşüldükten sonra bulunacak değerleri esas alınarak, 6830 sayılı istimlâk Kanunu'na 
uygunluk sağlanmıştır; 

Kanunun yayımı tarihindeki yapım maiyetlerinin esas olacağı ve düşülecek amortismanların da ilk mali
yete göre değil, yeni maliyetler üzerinden yapılacağı şeklinde açıklık getirilmiştir. 

Yine Maden Kanunu'nun 125 inci maddesi uyarınca işletme hakkı sahibi lehine kamulaştırılmış olan bina
lar ve tesisler için kullanma ve yıpranma durumu değerlendirilerek, yukarda (b) bendinde açıkladığımız neden
lerle istisna getirilmiştir. 

e) Araç ve gereçlerle teçhizat ve malzeme gibi taşınır mallar için, temel kamulaştırma kuralına uygun 
biçimde Kanunun yayımı tarihindeki alım - satım değerlerinin esas alınacağı belirtilmiştir. 

f) işletme hakkı sahibince geçici işgal konusu araziye ödenen tazminattan, yararlanılmayan süreye kar
şılık olan kısmının ödeneceği hükme bağlanmıştır. 

g) işletme halkkı sahibi, işletme ruhsatnamesi veya imtiyazının normal olarak devam edeceği düşüncesiyle 
bir takım taahhütlere girmiş olabileceğinden, bunların yerine getirilmemesi yüzünden uğrayacağı kâr kay
bının makûl bir ölçüde tazmin edilmesi öngörülmüştür. Tasarının getirdiği ölçüye göre sadece Kanunun 
yayımı tarihinde mevcut ve madenin özelliklerine göre yapılması olağan sayılabilecek sözleşmelerin işletme 
hakkının geri alınması nedeniyle yerine getirilmemesi sonucunda yoksul kalınacak kâr, tazminat konusu ol
maktadır. Bu ölçü, Borçlar Kanununun haksız fiillerde ve sözleşmeye aykırı hareketlerde zarar miktarının 
işlerin olağan gidişi ve zarara uğrayanın almış bulunduğu tedbirler göz önünde bulundurularak belirlenme
si ilkesine uygundur. Bu çerçeve içinde kâr yoksunluğu tazminatının hesaplanması, objektif bir ölçü olarak 
Devlet kuruluşlarınca işletilmesi kararlaştırılan maden cinsindeki ortalama kâr hadleri üzerinden yapılacak
tır. 

Kâr yoksunluğu tazminatı kapsamına girecek sözleşmelerin gerçeğe aykırı bir biçimde miktar ve süre 
itibariyle yükseltilmemesi için, bir tavan olarak bunların işletme ruhsatnameli madenlerde şartnamede yazılı 
asgari üretim kapasitesine göre en çok altı aylık, işletme imtiyazlı madenlerde ise 1 yıllık bir dönem için 
dikkate alınması hükmü getirilmiştir. 

öte yandan bu sözleşmeler yerine getirilebilmiş olsaydı, işletme hakkı sahibince Devlet hakkı ve Maden 
Kanunu'nun 136 ncı maddesinin (B) bendi anlamında buluculuk hakkı ödeneceği için, bunlar kâr yoksunlu
ğu tazminatından indirilecektir. 

h) İşletme hakkı talepli ve arama ruhsatnameli madenlerde, yukarıdaki bendlerde açıklanan durumlara 
uyan değerlendirmeler yapıldıktan sonra, işletme faaliyetine geçilmemiş olması nedeniyle kâr yoksunluğu taz
minatı ödenmemesi hükmü getirilmiştir. 

i) Devletin büküm ve tasarrufunda bulunan maden rezervleri için herhangi bir tazminat ödenmemesi 
uygun görülmüştür. Madenler Anayasa'mızm açıklanan hükmü nedeniyle mülkiyete konu olamayacağından, 
rezerve karşılık tazminat verilmemesi ilkesi kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Türk Ticaret Kanunu'na göre madencilikle uğraşmak üzere kurulan işletmeler ticari işletme 
ve bunları işletenler tacir sayıldığı için, her tacir gibi madenciler de ticari defterler tutmak zorundadır. Bu 
nedenle takdir komisyonunun, işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiplerine ödenecek tazminat miktarla
rının hesaplanmasında esas itibariyle bunların Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanunu'na göre tut
mak zorunda oldukları defterlerle onlara dayanak olan belgeleri göz önünde bulunduracağı; ancak gerekti
ğinde vergi beyannameleri, vergi dairesinin takip ve tespitleri, Maden Dairesi maden sicil ve benzeri daire
lerin kayıtları gibi kontrole yarayıcı resmî kaynaklara müracaat edebileceği belirtilmiştir. 

Ayrıca, defterin Kanuna uygun olarak tutulmuş bulunmaması veya defter kayıtlarının devralınacak 
mevcutların halihazır durumunu yansıitmayacaik ölçüde yüksek görülmesi halinde, komisyonun gereken husus
larda resen takdir yetkisini haiz olacağı ikinci fıkrada açıklanmıştır. 

Madde 9. — Devlet kuruluşlarınca işletilecek madenler üzerindeki buluculuk haklarının da sona ereceği 
kabul edilmiştir. Hak sahiplerinin mağdur olmaması için Maden Kanunu'nun 136 ncı maddesinin (A) ben
di anlamında daha önce tespit edilmiş, fakat henüz ödenmemiş bulunan tazminatın işletme hakkı sahibine 
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verilecek tazminattan kesilerek bulucuya verilmesi; 136 ncı maddenin (B) anlamındaki buluculuk aidatının 
ise, madenin devralınması sırasında yalnız bir defaya mahsus olmak üzere, işletme hakkı sahibine ödenecek 
kâr yoksunluğu tazminatının hesaplanmasına esas alınan sözleşmeler yerine getirildbilmiş olsaydı verilmesi 
gerekecek aidat miktarında bulucuya veya kanuni haleflerine ödenmesi öngörülmüştür. 

Madde 10. — Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün önceden işletme hakkı sahibine karşı Maden Ka
nununun 49 uncu maddesine göre veya başka bir suretle doğmuş olacağından imrar edilen cevher karşılığın
da ödenmeyen kısmının tazminattan kesilerek enstitüye verileceği, devredilen rezerve karşılık olan enstitü 
alacağının ilgili kuruluşa geçmesinin hakkaniyete uygun olacağı düşüncesiyle kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esaslara göre takdir komisyonunca devralınacaklar ara
sında gösterilen, işletme hakkı sahibi veya arama ruhsatnamesi •sahibinin mülkiyetinde olan taşınmazlar için 
kamulaştırma yoluna gidilmesi Anayasamızın 38 inci maddesi hükmü gereğidir. 

Belirli madenlerin kanunla Devlet kuruluşlarınca işletileceği kabul edildiğinden, bunlar için kamu yararı 
kararı verilmesine gerek bulunmamaktadır. Kamulaştırılması zorunlu taşınmazlara ilişkin kamu yararı ka
ran Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca verilecektir. 

Son fıkrada kamulaştırma işlemlerinden bu Kanunda düzenlenmemiş hususlarda, İstimlâk Kanununun bu 
Kanuna aykırı almayan hükümlerinin uygulanacağı açıklanmıştır. 

Madde 12. — Devlet kuruluşlarınca işletilmesine karar verilen madenlerle ilgili işletme hakkı ve arama ruh-
ratnamelerinin geri alınması, sahalardaki malların değerlerinin takdiri ve taşınmazlar için verilen kamulaş
tırma kararı idarî işlem olduğundan, bu işlemler için idarî yargı yolu olması açıktır. Bedele ilişkin davala
rında idarî yargı yerinde görüleceğine ilişkin açıklık getirilmiştir. Devralma ve kamulaştırma işlemleri ile taz
minat miktarlarının tayinine ilişkin işlemler birlbirine bağlı olduğundan, aynı yargı yerinde bunların denetime 
tâbi tutulması sağlanmıştır. Davaların ivedilikle görülmesi hükmü getirilmiştir. 

HaK sahiplerine İstimlak Kanunundaki hükümlere paralel olarak tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük dava 
açma süresi tanınarak, husumetin kime yöneltileceği gösterilmiştir. 

Madde 13. — Hazırlanan tasarı Devlet kuruluşlarınca işletilecek madenleri© ilgili işletme hakları veya ara
ma ruhsatnamelerinin geri alınması dolayısıyla verilecek tazminatın peşin ödenmesi ilkesine dayandığı için 
bunların sahipleri ile buluculuk hakkı sahiplerine ödenecek tazminatın madeni devralacak İktisadi Devlet 
Teşekkülünce millî bankalardan birine yatırılarak madene el konması bu maddede düzenlenmiştir. Tazmi
nat miktarının bankaya yatırılmasından önce hak sahiplerinin dava açması için 12 nci maddede öngörülen 
15 günlük sürenin dolması beklenecektir. Bu süre sonunda dava açılmadığı veya açılan dava yalnız tazmi
nat miktarının artırılmasına ilişkin olduğu takdirde bankaya yatırılan paraların hak sahiplerine ödenmesinin 
borçlardan ilişiksiz olması halinde geciktirilemeyeceği, bu paraların bankada gereksiz yere tutulmasını önle
mek amacıyla belirtilmiştir, 

Madde 14. — İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiplerinin süresi içinde Danıştayda dava açma
ları halinde İstimlâk Kanununun acele işlerde e) koymaya ilişkin hükümlerine benzer bir düzenleme ile ma
den alanının bu dava dolayısıyla bilirkişilerce yapılacak değer takdirine esas olabilecek bütün özelliklerinin 
madene el konmadan önce tespit ettirilmesi, davacıların haklarının korunması açısından uygun görülmüş
tür. 

Madde 15. — Madenin devralınma tarihine açıklık getirilmiştir. Hak sahiplerince süresi içinde dava açıl
madığı takdirde, hemen, Danıştayda dava açılması halinde delil tespiti yaptırılarak, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığının kararıyla madene el 'konularak, devralınma tarihi belirlenmiş olmaktadır. 

El konulduğu tarihte bütün hak ve hükümlerle, madende devralınması kararlaştırılan taşınır ve taşınmaz 
mallar kendiliğinden ilgili Devlet kuruluşuna geçer. Mülkiyet ve diğer hakların intikali başkaca işlem ya
pılmaksızın devralınma tarihinde tamamlanmış olmaktadır. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının isteği 
üzerine durum ilgili sicillere teosil edilecektir. 

Madde l'ö. — Devralınan maden alanındaki geçici işgal ve tahsis konusu araziler üzerindeki işletme hakiki 
veya arama ruhsatnamesi sahiplerine ait halkların tümünün, Devlet kuruluşuna geçeceği öngörülmüştür. 

Madde 17. — Kanunun yayımı tarihinden önceki Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen bildirgedeki işçi sa
yısının takdir komisyonunca esas alınacağı ilkesi getirilmiştir. Böylece saha sahiplerinin fazladan işçi alarak 
kuruluşlara devretmeleri önlenmiş ve spekülatif davranışlarına karşı çıkılması amaçlanmıştır. 
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İkinci paragrafta resmî belgelerin dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir., 
Madde 1<8.— Maden arama ruhsatnamesi veya işletme hakkı sahiplerine ait maden sahalarındaki işçilerin 

devir nedeniyle kıdem tazminatlarının iş Kanununa göre hak edilmeden hesaplanarak kesilmesi öngörülmüş-
tür. Zira arama ruhsatnamesi veya işletme hakkı sahiplerinin, doğacak kıdem tazminatlarından kendi paylarına 
düşecek miktarlarının tahsilinde büyük güçlüklerle •karşılaşılacağı mutlaktır. Şirketin infisah etmesi gibi du
rumlarda işçi kıdem tazminatı eski saha sahibinden alınamayacak, Devlet kuruluşu bu takdirde kıdem taz-
ıminatının tümünden sorumlu kalmış olacaktır. İlerde doğması muhtemel sakıncaları önlemek ve Devlet kuru
luşlarının tüm kıdem tazminatını üstlenerek büyük malî sorumluluk altında kalmaması amacıyla madde bu 
şekilde düzenlenmiştir. 

Takdir edilen tazminat miktarının hesaplanacak kıdem tazminatını karşılamaması halinde, ilgili Devlet ku
ruluşuna rücu imkânı tanınarak, İş Kanunu hükümlerine benzer düzenleme getirilmiştir. Kıdem tazminatı 
işçilerin hak edişini bağlı olarak ödeneceğinden, muhtemel kıdem tazminatı alacağına karşılık tutulan mik
tardan yapılacak ödemeler sonucunda bir şey kalmadığı takdirde eski saha sahibine rücu edileceği belirtil
miştir. 

'Madde 19. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 82 nci maddesi, bir iş yerinin devren in
tikali halinde eski işverenin sigorta primi ve geçkine zammı borçlarından dolayı yeni işverenin de mütesel-
si'len sorumlu olacağı hükmüne yer vermektedir. Bu hüküm taraflar arasında bir devir sözleşmesinin bulun
ması halinde yeni işveren için mağdur edici olmaz. Çünkü iş yerini devralan, devralma koşullarını mevcut duru
mu dikkate alarak ayarlayalbilir. Oysa burada taraflar arasında blir sözleşmıe bulunmadığı için Sosyal Sigortalar 
Kurumuna büyük ölçüde borçlu bir işverence işletilen biir madeni devralacak İktisadî Devlet Teşekkülü, ağır 
bir prim borcu ile karşılaşabilir. Bunu önlemek amacıyla Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 82 nci mad
desinin uygulanması bakımından bir istisna hükmü getirilmiştir. Fakat işletme haikkı veya arama ruhsatna
mesi sahibinin Sosyai Sigortalar Kurumuna olan borcunu ödemeden tazminatını alıp gitmesine fırsat ver
memek için, tazminattan yeterli miktarın ayrılarak Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 83 üncü maddesi hü
kümlerine talbi teminat olarak tutulacağı hükmü eklenmiştir. 

Madde 20. — Takdir komisyonunca tayin edilen tazminattan hanıgi sıraya göre kesinti yapılacağı husu
suna açıklık 'getirilmiştir. 

Madde 21. — Kuruluşlarca işletilmek üzere devralınan madenler üzerinde ipotek, haciz ve ihtiyatî ted
bir gibi kayıtlamalar mevcutsa; bunların devralma tarihinde kalkması ve madenin bu kayıtlamalardan arın
mış olarak devralan kuruluşa devri amaçlanmıştır. Bu gibi kayıtlamalarla hakları güvence altına alınmış bu
lunan kimselerin zarara uğramaması için, karşılıklarının madeni devralan kuruluşça işletme hakkı sahibine 
ödenecek tazminattan 'kesilerek Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı emrine millî 'bankalardan birine ema
net olarak yatırılması ve durumun ilgili merci, malkam ve kişli'lere bildirilmesi öngörülmüştür. 

[Emanet olarak bankaya yatırılan karşılıkların kayıtlamalar kaldırıldığı ölçüde işletme hakkı sahibine öde
neceği veya yetkili mercilerin kararlarına göre işlem yapılacağı son fıkrada açıklanmıştır. 

Madde 22. — Maden Kanununa göre arama ruhsatnamesi ve işletme hakkı sahiplerinden alınan teminat
lar bir hüküm ifade etmeyeceğinden, bunlardan hazineye irat kaydolmamış kısımlarının iadesi kararlaştırılmış
tır. 

Madde 23. — 2172 sayılı Kanunla Devlet kuruluşlarınca işletilmekte iken, bu Kanunun 2 nci maddesi dı
şında kalan maden sahaları için uygulanan işlemler ve tesis edilen haklar kaldırılmıştır. Bu sahalar Maden 
Kanunu kapsamına alınmıştır. 

Madde 24. — Devlet kuruluşlarınca işletilmesinden Vazgeçilen maden sahalarının bir an evvel çalışmaya 
başlaması için öncelikle eski hak sahiplerine iadesi düşünülmüş, zaman kaybına neden olunmaması için mü
racaat ve iade işlemlerinin belli bir sürede yapılması amaçlanmıştır. 

Madde 25. — 2172 sayılı Kanun gereğince Devletçe işletflmesine karar verilen maden sahalarının ve kamu
laştırılan malların iadesinde, ha'k sahibinin, bu işlemlerden dolayı zarar ziyan ve tazminat talebinde bulun
maması, bunları hali hazır durumu ile kabul etmesi hükme bağlanmıştır. 
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Madde 26. — Devletçe işletilmesine karar verilen maden sahalarının devrinde devredilen işçilerin îş Ka
nunundan doğan haklarının korunması ve kıdem taz m'inatının uygulanması konusunda açıklık, getirilmek 
istenilmiştir. 

Maden saJhasının iadesini isteyen hak sahibinin devrettiği -işçi sayısından azını talep etmemesi, kurumca alı
nan işçiler konusunda hak sahibi ile kurum anlaşamadığı takdirde bu işçilerin mağduriyetine meydan veril
memesi için yapılacak işlemler Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır. 

Madde 27. — îade işlemlerimin tamamlanması için iadeyi isteyen hak sahibinin Bakanlık aleyhine açtığı 
davadan feragati şart koşulmuştur. 

Madde 28. — îadeye talep edenin 2172 sayılı Kanun gereğince kendisine ödenen tazminatı ve kurumca 
bu sahaya yapılan İtfa edilmeyen masrafları geri öde nesi gerekir. 

Ancak taksitlendirme sureti ile ödemede kolaylık sağlanmıştır. 
Henüz ilgililere ödenmemiş tazminatın ise kuruma iadesi için kanunî dayanak getirilmiştir. 
Madde 29. — îade edilen maden sahalarında evvelce Maden Kanunu hükümlerine göre verilmiş süreler için 

eski hak sahiplerinin hakları saklı tutulmuş, kalan sürenin Kanunun yayımı tarihinde yeniden işlemeye baş
layacağı hükme bağlanmıştır. 

îade istemi yapılan maden sahaflarının maden sicilin iaki kayıtlarının yeni duruma göre tescil işlemlerinin 
tamamlanması öngörülmüştür. 

Madde 30. — işletme hakkına sahip sahalarda iade ve teslim işlemleri sırasında kurumca işletme faaliyeti
ne ara verilmemesi, ancak sahayı geri alanın devir ve teslimden sonra, varsa sahada maden cevheri stokunu 
aynen muhafaza ve kurumu iade etmesi bu maddede düzenlenmiştir. 

Madde 31. — iadeyi isteyenin, kurumun 3 üncü şahıslarla yaptığı sözleşmeleri aynen kabul etmesi hükme 
bağlanarak, 3 üncü kişilerin sözleşmelerden doğan haklan saklı tutulmuştur. 

Madde 32. — iade olunan maden sahalarında üretimi teşvik edici ve önceki uygulamalar mukayese edile
rek zorlayıcı hüküm getirilmiştir. 

Şartlara uyulmaması halinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar 'Bakanlığına bu sahalar için özel fesih yetkisi 
verilmiştir. 

'Madde 33. — Kanundaki iade hükümlerinden eski hak sahiplerinin yararlanmamaları halinde sahadaki 
faaliyetlerin ilgili kuruluş tarafından yapılması öngörülmüştür. Bu tipteki sahaların, yeni bir talip çıkarak Ka
nundaki şartları yerine getirmesi hallinde sahanın dev rodiileceği ve öncelik sırası hükme bağlanmıştır. 

Madde 34. — Devlet kuruluşlarınca üretilen maden cevherlerinin çalınması ve yağma edilmesi halinde; bu 
suçu işleyenlere verilecek cezanın yarısından bir misline kadar artırılması prensibi kabul edilmiştir. 

Bu maddede, gerek hu kanunla gerekse 63019 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre ilgili kuruluşlar uh
desinde bulunan maden sahaları ve işletilecek maden türlerine karşı işlenecek suçlara ilişkin cezalar getiril» 
miŞCİr. 

Madde 35. — Maden arama ve işletme hakkına sahip olmayanların maden cevheri çı'karmaları halinde ha
pis cezası ile cezalandırılması, çıkarılan cevherin zabt ve müsadere edilmesi, şayet çıkarılan bu maden cevheri 
mevcut değilse, bedellinin ödettirilmesi kabul edilmiştir. 

Madde 36. — Hırsızlık ve yağma suçlarında kullanılan taşıma araçlarının müsadereleri hususu 'kabul edil
miştir. 

Madde 37. — Maden cevherleri aleyhine işlenen suçlarda sanıklar hakkında tahkikat ve duruşmalarının kısa 
zamanda yapılması maksadiyle 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanununun tatbik edilmesi uy
gun görülmüştür. 

Madde 38. — Eski hak sahibine iadesi imkânı doğan maden sahalarının iadesi konusunda uygulamaya açık
lık getirecek ve iadenin şekil ve santiarı- konusunda bu Kanunda yer almayan hususları düzenleyecek tebliğin 
hazırlanması Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bırakılmıştır. 

Madde 39. — Kanunun uygulanması nedeniyle yapılacak tescil ve benzeri intikâl işlemlerinin, diğer konu
larda olduğu gibi, resim ve harçlardan muaf tutulması hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde 1. — 2172 sayılı Kanun hükümlerine göre işlemleri yapılmış olan maden sahalarından el 
konulmamış bulunan ve bu Kanunun 2 noi maddesi kapsamına girmeyenler hakkında hiç bir işlem yapa-
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mayacağı beBrtilmiştir. iade kapsamında olan sahalar için eski hak sahiplerine tanman imkân, el konmamış 
sahalar için geçerli kılınmıştır. 

Kanun kapsamında bulunan maden saHıaHanndan 21172 sayılı Kanuna göre işlemleri yarım kalanlar için bu 
Kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 

Geçici Madde 2. — 2172 sayılı Kanun hükümlerine 'göre Danıştayca dielil tespiti yapılmış ancak el konma
mış maden sahalarının bu Kanuna göre devri esnasındaki ihtilaflara basit ye kolay çözüm yolu getirilmiştir. 
Bu durumdaki sahaların devir teslim esnasında saha sahibi ile kuruluş arasında çıkacak ihtilaf halindle, yerel 
mahkemelerde istenecek delil tespitini takiben sahaya el konacağı hususu düzenlenmiştir. Yapılacak delil tespi^ 
tinde takdir komisyonu tutanaklarına göre eksiklik bulunması halinde, karşılıklarının indirileceği öngörüfaıüş-
tür. 

Geçiöi Madde 3. — 2172 sayılı Kanunun V2 nci maddesine göre Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 
alacaklarının tümünün takdir edilecek tazminattan kesilm'esi ilkesi benimsenmiş ve bu yolda uygulamalar ya
pılmıştır. Bu Kanunun 10 uncu maddesiyle Maden Kanunu, anlaşmalar ve rezerv durumu dikkate alınarak 
Enstitü alacağının ne şekilde karşılanacağı bdirtitmiiştir. Yeni düzenlemenin Maden Kanunu, anlaşma ve rezerv 
durumu yönünden hakkaniyete ve tatbikata uygun olması nedeniyle, '2172 sayılı Kanunun 12 nci maddesi
nin uygulamasının buna göre değiştirilmesi ve eşitliğin sağlanması amaçlanmıştır. Yeni uygulama nedeniyle 
eski saha sahiplerinin alacaklarının çıkması halindle, bunların ödenmesi yetkisi Kanunla verilmiş ve bu dü
zenlemeye gidilmiştir. 

Madde 40. — Devletçe işletilecek Madenler Hakkındaki Kanunun uygulanması sonucunda, Ülkemiz ma
denciliğimiz konusunda ortaya çıkan aksaklıkları gidermek amacıyla, 2172 sayılı Kanun ve bununla ilgili ka
rarnameler kaldırılmıştır. 

Madde 41. — Kanunun yürürlük tarihi düzenlenmiştir. 
Madde 42. — Kanunu yürürlüğe koyacak makam "belirtilmiştir. 

Geçici Komisyon Rapora 

TC 
Danışma Meclisi 
Geçici Komisyon 23 Eylül 1982 
Esas No. : 1/118 

Karar No. : 3 

DANIŞMA MECLlSt BAŞKANLIĞINA 

Bor, Kömür Alslfalıcit, Fosfat, Demir Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin işletilmesini Düzen
leyen Kanun Tasarısını görüşmek üzere, Genel Kurulun 28İİ.19İS2 tarihli 511 inci BMeşiminde kurulması 

kabul edilmiş 'bulunan Geçici Komisyonumuzun 17 ve 25 Şuhat, 13, i2ıQ ve 127 Nisan, 4, lû, 11 ve 25 Mayıs, 
1, «, 15,116, 32 ve 20 Haziran, 5, 6, 7, 8 ve 9 Temmuz OT2 tarihli ;2, 3, 4, 5, 6, 7, <8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20 ve 31 inci Birleşimlerinde, Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanlığı, Etibank Genel Müdür
lüğü, Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik Arama Enstitüsü Genel Di
rektörlüğü, Maden Iışieri Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji iBakanlığı, Türkiye Demir Çelik işletmele
ri Genel Müdürlüğü, Azot Sanayii Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Ticaret, Sanayi, 
Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, Türkiye Maden ihracatçıları Birliği, Türkiye Maden 
Müstahsilleri 'Birliği, Türkiye Maden işçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanlığı, Balıkesir ve Kayseri 
Sanayi Odaları Başkanlıklarının ilgili ve yetkili temsilcilerinin iştirakiyle ıgeniş kapsamlı olarak her yönü 
ile tetkik ve müzakere olundu. 

Gerek tasarının ıgerekçesin'de arz ve izah olunan hususları ye igerekse temsilcilerin verdikleri tamamla
yıcı bilgileri uygun ve yerinde mütalaa eden Geçici Komisyonumuz tasarının tümünü prensip olarak ka
bul ettikten sonra maddelerin müzakeresine geçmiştir. 
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(Bor, (Kömür, Aslfallfcit, Fosfat, Demir Madenleri ile, Nükleer (Enerji Ham Maddelerinin İşletilmesini 
Düzenleyen Kanun Tasarısı, Türkiye'de ilik defa, bazı maden türlerinin ve sahalarının aranmasının ve iş
letilmesinin tamamen 'veya kısmen Devlet 'tekeline alınmasını öngörmektedir. Bu yönlüyle Tasarıyı Anayasa
mızın öngördüğü 'karma ekonomi ilkesiyle bağdaştırmak zordur. 

Bilindiği üzere, Devletin büklüm ve tasarrufu altında 'olan madenlerin aranması ve işletilmesi haikkının 
özel teşebbüse verilmesi kanunun açık iznine bağlanmış ve. maden arama ve işletme 'konusu '63Û9 sayılı 
Kanunla düzenlenmiştir. 4.IİOJ19I7İ8 ıtariıhli ve 21İ72 sayılı Kanunla, Özel kesime verilmiş olan maden arama 
ve işletme halklarının 'Bakanlar Kurulu 'kararıyla geri alınabileceği hükmü getirilmiş ve Ibu yönde uygula
malara geçilmiştir. IBu durum maden sektöründe karışıklıklara ive endişeli beklentilere yol açmıştır. 

İ21İ72 sayılı Kanunun ıgerek hukukî ve gerekse uygulama açısından yaratmış olduğu ihtilaf lan, yetersiz
likleri ve ekonomik 'kayıpları önlemek ve gidermek amacıyla söz ıkonüsu Kanunun (iptaline gidilmesi düşü
nülerek, Hükümetçe, (önce Millî Güvenlik Konseyine ve oradan Danışma Meclisine gönderilen ve Danışma 
Meclisi kararıyla kurulan Geçici Komisyonumuza havale edilen Kanun Tasarısı hazırlanmış ise de, Tasarı
nın il inci ve 2 nci maddeleriyle getirilmek istenilen hükümlerin aynen kabul edilmesi halinde ıbir çok made
nin ve ibu madenlerden çolk az miktarda ihtiva eden diğer maden 'türlerinin ve alanlarının tamamen Dev
let tekeline geçmesi gibi ulusal çıkarlarımızla ve ekonomik 'gerç'eiklerle bağdaşmayacak bir durumun ortaya 
çıkmasından endişe edilmiştir. 

Şüphesiz, ülkemizin tüm (kaynaklarının ve Ibu arada maden zenginliklerimizin ve varlıklarımızın en iyi ve 
ülke yararına en büyük 'katkıda bulunacak şekilde dşletilmesıi temel ilke olarak 'benimsenmiştir. Fakat, ma
den 'türlerinin ve alanlarının büyük 'bir kusmamın Devlet tekeline alınmasının bu yararı an yüksek düzeye 
çıkacağını iddia etmek zordur. Bu nedenledirki, Komisyonumuz, ekseriyetle, Devletleştirme iİe ıkamu ya
rarım en yüksek düzeyde sağlama 'kavramlarını özleştirmekten kaçınmıştır. 

Tasarı üzerindeki gerek genel görüşmeler ve gerekse maddeler üzerinde yapılan (görüşmeler sırasında, 
ilgililerin 've özellikle Hükümet temsilcilerinim açıklamaları, savunmaları ve verdikleri bilgiler ışığında, Ko
misyonumuz ekseriyetle şu temel ilkelerde birleşmiştir :: 

—> Enerji hammaddesi olarak kullanılacak maden türlerinde, Türkiye'nin enerji sorunları ve politikası 
göz önünde 'tutularak, Devlete bu madenlerin aranmasında ve işletilmesinde tam veya kısmî tekel durumu 

verilebiliri..i 
—ı »BOT tuzlarının dış pazarlamasında bir çeşit millî tekel durumu yaratılması gereklidir. 
—• Yakıt politikasında bölgeler arası dengemin sağlanmasında ağırlık taşıyan Ibazı kömür (linyit) ve as-

faltit sahalarının kamu kesiminde olması yararlı olacaktır. 
<—< Bu üç temel ilkenin dışında kalan maden türlerinin ve alanlarınım aranması ve işletilmesi, kanunla, 

gerek kamu ve gerekse özel kesime açık olmalı ve 21I7I2 sayılı Kanunla devletleştirilen veya devletleştirme iş
lemleri askıda kalan maden sahalarının eski sahiplerine iade edilmesi imkânı getirilmelidir, 

Bu temel ilkelere dayalı olarak, Tasarının maddeleri üzerinde yapılan inceleme, araştırma ve tartışma
lardan sonra Tasarıda aşağıdaki değişiklikler yapılmış ve bu şekliyle 'Danışma Meclisine sunulmasının uygun 
olacağına karar verilmiştir, 

Madde 1. — Tasarının 1 inici maddesi 2 nci maddenin (a) ve (b) fıkralarında yapılan değişikliklere 
göre yeniden düzenlenmiştir, 

Madde 2, — Tasarının 2 nci maddesinin (a) bendinde yer alam bor madenlerinin özelliği ve diş pazar
lamada Millî Tekel gereği dikkate alınarak 3 üncü madde olarak ayrıca düzenlenmiştir. Fosfat madenleri
nin işletilmesinde ne tam ve ne de kısmî tekel durumunu gerektiren ıbiir hususun mevcut olmadığı dikkate 
alınarak maddeden çıkarıimıştıır. Halen işletilen ve bilinen taş kömürü alanlarının ı% 100,'e yakın bir bölü
münün kamu kesiminde olduğu dikkate alınarak bu madende tam tekel durumuna gidilmesine gerek ol
madığı kanlısına varılarak taş kömürü maddeden çıkarılmıştır. Radyum madeni bugün için nükleer enerji 
hammaddesi olarak kullanılmadığından ve Ibir ara element durumunda olduğundan maddeden çıkarılmıştır. 
AsfaMtler ise, bölgesel yakıt politikası bakımımdan önem taşıdığından ve Şırnak ile Silopi alanlarının top-
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lam Asfal'tit rezervlerinin |% 90ı dolayındaki 'bölümünü teşkil ettiklerinden ton iki saha dısındalkilerin ser
best ıbırakılması için asfaltitler 12 noi maddenin ı(jb) bendine aktarılmıştır. 

Yine 12 nci Maddenin (b) Ibendinden tdk alıcısının 'Devlet olduğu ve İhalen davldtl'eşjtiirilen demir cevher
leri salhalarının özel teşeblbüs eliyle işletildiği dikkate alınarak 'demir madenler inin ımaddeden çıkarılması 
uygun ıgörliümüştür. IDu suretle 2 nci maddenin (to) bendinde kömür (linyit) ve asfaltit madenlerinin ive alan
larının 'ekli listelerde yapılan değişiklikler çerçevesinde devleüeşitiriknesi 've devlet eliyle 'işletilmesi kabul 
edilmiştir. 

12 nci Maddenin sem paragrafı maddeden çıkarılmıştır. 
Bu değişikliklerle 2 nci madde yeniden kaleme alınmıştır., 
Madde 3. — Tasarının 3 üncü maddesi 4 üncü madde olarak aynen muhafaza edilirken, 3 üncü mad

de olarak ıBor Madenlerinde üretim planlanması ve pazarlaınması düzenlenmiştir. 
Madde 4. —• Tasarının 3 ünıcü maddesi 4 üncü madde olaralk aynen benimsenmiştir. 

Madde 5. — Tasarının 4 üncü maddesi 5 inci madde olarak ve 'birinci satırdaki 2 inci madde kelimesin
den sonra «maddenin (a) 'bendindeki madenlerle (b) bendindeki maden sahaları ile» ifadesi «madde kap
samındaki» if adesinin yerine konıularak madde ıbu düzeltme ile kaleme alınmıştır. 

Madde 6. — Tasarının 5 inci maddesi 6 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 7. — Tasarının 6 nci maddesi 7 ncii madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 
Madde 8. — Tasarının 7 nci maddesi 8 inci madde olarak ve 1 inci fıkraya «geçici 1 inci madde hük

mü saklı kalmak kaydıyla» ibaresi ilave edilmek, (c) ve (d) fıkraları ise birleştirilmek suretiyle maddeye 
yeni bir şekil verilmiştir. 

Madde 9. — Tasarının 8 inci maddesi 9 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Tasarının 9 uncu maddesi 10 uncu madde olarak ve maddede yer alan 7 nci madde iba
resi 8 inci madde, (g) ve (h) bentleri de (f) ve (g) bentleri olarak değiştirilmiş ve bu şekliyle madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 11. — Tasarının 10 uncu maddesi 11 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 12. — Tasarının 11 inci maddesi 12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 13. — Tasarının 12 nci maddesi 13 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 14. — Tasarının 13 üncü maddesinde yer alan 19, 20 ve 21 sayılı madde numaraları sırasıyla 20, 

21 ve 22 numara olarak değiştirilmiş ve bu şekliyle madde kabul edilmiştir. 
Madde 15. — Tasarının 14 üncü maddesi 15 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 16. — Tasarının 15 inci maddesi 16 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 17. — Tasarının 16 nci maddesi 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 18. — Tasarının 17 nci maddesi 18 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 19. — Tasarının 18 inci maddesinde yer alan atıf maddesi 7'nin 8 olarak değiştirilmesiyle madde 

kabul edilmiştir. 
Madde 20. — Tasarının 19 uncu maddesinde yer alan atıf maddesi 7'nin 8 olarak değiştirilmesiyle mad

de kabul edilmiştir. 
Madde 21. — Tasarının 20 nci maddesi 21 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 22. — Tasarının 21 inci maddesinde yer alan atıf maddesi 20'nin 21 olarak değiştirilmesiyle 

madde kabul edilmiştir. 
Madde 23. — Tasarının 22 nci maddesi 23 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 24. — Tasarının 23 üncü maddesi 24 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 25. — Tasarının 24 üncü maddesi 25 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 26. — Tasarımn 25 inci maddesinde yer alan atıf maddesi 24'ün 25 olarak değiştirilmesiyle 

madde kabul edilmiştir. 
Madde 27. — Tasarımn 26 nci maddesi 27 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 28. — Tasarının 27 nci maddesi 28 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 29. — Tasarının 28 inci maddesi 29 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 30. — Tasarının 29 uncu maddesi 30 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 31. — Tasarının 30 uncu maddesi 31 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 32. — Tasarının 31 inci maddesi 32 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 33. — Tasarının 32 nci maddesinde yer alan 2 aylık süre yetersiz görüldüğünden 6 ay olarak 

değiştirilmiş ve bu şekliyle madde kabul edilmiştir. 
Madde 34. — Tasarının 33 üncü maddesinin 4 üncü satırındaki «kabul ve yerine getirdiği takdirde» iba

resi yazı kuralına uygun olarak «kabul ettiği ve yerine getirdiği takdirde» olarak değiştirilmiş ve madde bu 
şekliyle kabul edilmiştir. 

Tasarının, Dördüncü Bölümünde yer alan Ceza ve Usul Hükümleri başlığını taşıyan 34, 35, 36 ve 37 nci 
maddelere, bu tasarı kapsamında yer alması uygun göülmeyerek tasarı metninden çıkarılmış ve bu nedenle 
Beşinci Bölüm, Dördüncü Bölüm olarak düzenlenmiştir. 

Madde 35. — Tasarının 38 inci maddesi 35 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 36. — Tasarının 39 uncu maddesi 36 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 1. —r Tasarının Geçici 1 inci madde i aynen kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 2. — Tasarının Geçici 2 nci mad leşinde yer alan «yerel mahkemeler» deyimi yerine 

«mahallî mahkemeler» deyimi konulmuş ve madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 3. — Tasarının Geçici 3 üncü mad leşinde yer alan atıf maddesi 10'un 11 olarak değiş

tirilmesiyle madde kabul edilmiştir. 
Madde 37. — Tasarının 40 inci maddesi 37 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 38. — Tasarının 41 inci maddesi 38 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 39. — Tasarının 42 nci maddesi 39 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 2 nci maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak ve Bor madenlerinde üretim planlanması 

ve pazarlanmasını düzenleyen Komisyonumuzun kabul ettiği 3 üncü maddeyi de dikkate alarak tasarının baş
lığı «Maden Kömürü (Linyit), Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddeleri Olan- Uranyum ve Toryum 
Madenlerinin işletilmesini ve Bor Tuzlarının Pazarlanmasını Düzenleyen Kanun Tasarısı» şeklinde değiştirilerek 
kabul edilmiştir. 

îşbu Raporumuz gereği için Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

M. Yılmaz ÖZMAN 
Katılmadığım maddeler için 

karşı oy yazım eklidir. 
Söz hakkım saklıdır. 

Başkan 

Doğan GÜRBÜZ 
Kâtip 

Bekir Sami DAÇE 
Üye 

Vahap GÜVENÇ 
Karşı oy yazım eklidir. 

Söz hakkım saklıdır. 
Üye 

Orhan CİVELEK 
Maddenin üzerindeki 

karşı oy yazım eklidir. 
Söz hakkım saklıdır 

Başkanvekili 

Hamdi AÇAN 
Üye 

Rahmi KARAHASANOĞLU 
Katılmadığım madde için karşı 

oy yazım eklidir. 
Üye 

Mehmet PAMAK 
Üye 

İsa VARDAL 
Muhalefet yazım eklidir. 

Maddeler üzerindeki oy hakkım 
Saklıdır., 

Üye 

Aydemir ASKIN 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Halil Erdoğan GÜREL 
Üya 

Hilmi SABUNCU 
Muhalif olduğum 1, 2, 3, 

23, 24 ve 28 inci maddelerle 
ilgili söz hakkım saklıdır. 

Üye 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Ülkemizin bugün dünyada bilinen çeşitli madenlerden en şanslı olduğu maden bor mineralleridir. 
Bor madenlerinin rezerv itibariyle en zengin olduğu iki ülkeden birisi Türkiye diğeri A.B.D.'dir. Halen 

Türkiye dünyada billinen bor rezervlerinin takriben % 60'na tek başına sahip bulunmaktadır. Ayrıca bor 
madenleri ülkemizin yeryüzünde tek başına söz sahibi olduğu tek madendir. Bu kadar şanslı ve avantajlı 
bulunduğu bu madenilerimiz, yakın bir geçmişe kadar gerek resmî ve gerekse özel kesime ait birçok kuru
luşlar tarafından işletilip dış ülkelere pazarlanması sonucunda, gereği şekilde değerlendirilememiş olup, mem
leketimiz yüzmilyonlarca dolara varan döviz kayıpları na uğramış bulunmaktadır, 

Gerek devlet ve gerekse özel kesim elinde bulunan maden yataklarının herbirisi ayrı ayrı dünya bor ihti
yacının tamamını yıllarca karşılayabilecek miktarda bulunmaktadır. Hal böyle olunca; her kuruluş ve şahıs 
daha fazla mal üretip dış ülkelere daha çok satış yapmak suretiyle kazançlarını artırma çaba ve yarışına 
girmiş, bunun neticesi olarak da birbirine karşı fiyat kırmak suretiyle memlekete gelen döviz miktarını azalt
mışlardır. Bu rekabet sonucu seksen dolara kadar düşmüş bulunan bor madeninin tonu tek elden devletçe 
işletilip satılmaya başlanması neticesinde son üç yıl içinde bor fiyatları devamlı şekilde artmak suretiyle 
ikiyüzelli dolara yükselmiş olup bu yıl bu rakamın da üzerine çıkmış bulunmaktadır. 

Bor madenlerinin tek elden satışı ihraç fiyatlarının yükselmesi yanında, devletin bu sahada yapmış ol
duğu büyük yatırımlar sayesinde bor madeninin ham cevher olarak ihracı yerine işlenmiş olarak ihracına 
da imkân vermiş ve bu surette seksen dolarlık ihraç fiyatı altıyüz dolara kadar yükselmiştir. 

Yıllardan beri özel sektör bu sahada istihsal ve ihracat yaptığı halde, gerek istihracın modernleştiril
mesi ve gerekse bor minerallerinin işlenmesi konusunda hiçbir yatırım yapmamış ve bu madenleri ham cev
her olarak ihraç etmek suretiyle döviz kaybına neden olmuştur. 

Yukarıda belirtmiş olduğumuz sebepler nedeniyle, bor madenleri mutlak suretle devletçe tek elden ihraç 
edilmesinde ülkemizin çıkarları açısından zorunluluk görmekteyiz. 

Bor sahalarının Devlet elliyle işletilmesinde sayısız faydalar, vardır. 
Detaylı arama çalışmalarıyla rezervin hakikî miktarı, cevherleşme şekli ve işletme projelerine esas ola

rak bütün veriler teşvik edilebilecek, havza projenin uygulanmasıyla işletme zayiatları azaltılacak, rezervin 
tamamına yakını değerlendirilebilecek, işgücü, makine parkı ve malzeme kullanımında koordinasyon sağla
nacak, ocak işletmeleri gerektiğinde birbirlerine takviye ederek üretimin aksamasına meydan verilmeyecektir. 

Bunun yanında, özel şahıs ve kurumlara ait olup da devletleştirilen bor madenlerinin tekrar eski sahip
lerine iade edilmek suretiyle bu şahıs ve şirketler eliyle işletilmesinin de yurt çıkarlarıyla bağdaşmadığı gö
rüşündeyiz. 

Zira, bugün dünya ülkelerinin bor talebi bellidir. Bu talebin tamamını tek başına devlet kuruluşu olan Eti-
bank tarafından karşılanabilmektedir. 

Dünya bor istihlaki her yıl yaklaşık % 3,5 oranında artmaktadır. Bu artış dahi yine Etibank tarafından 
kolaylıkla temin edilebilecek durumdadır. 

Hal böyle iken Komisyonun kabul ettiği metinde yer aldığı şekliyle, özel kesime de istihraç yapmak ve 
yapılan istihracın devletçe satın alınması zorunluluğunun getirilmesini memleket menfaatleri açısından sa
kıncalı olduğu görüşündeyiz. Zira, tek başına Etibank tüm ihraç taleplerini karşılarken özel sektör de istih
raç yapacak olursa ve bir de bunlara devletçe satın alma zorunluluğu getirilirse, elinde maden bulunan her şahıs 
ve kuruluş fazla para kazanmak amacıyla gereğinden fazla maden çıkarıp devlete satacağından, talep fazla
lığı karşısında, ya devlet kendi işletmelerini kapatmak zorunda kalacak veya çeşitli baskılar nedeniyle gere-
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ğinden fazla maden alarak stoklama durumuna gidecektir. Bu durum ise devletin esasen kıt olan imkânla
rını yemi yatırım sahaları yerine bu ölü stoklara bağlanmasına yol açacak ve devlet büyük zararlara maruz 
kalacaktır. 

Netice itibariyle bor konusunda dünya piyasasında söz sahibi olabilmemiz için bütün sahaların Devlet 
eliyle işletilmesinde üretim planlaması, pazarlama ve yatırım hedefleri açısından kesin zaruret olması 
hasebiyle komisyonca yapıüan değişikliğe karşıyız. 

Diğer maddeler üzerindeki söz hakkımız saklıdır. 

M. Yılmaz ÖZMAN Orhan CİVELEK Vahap GÜVENÇ 
Başkan Başkanvekili Üye 

M. Rahmi KARAHASANOĞLU İsa VARDAL 
Üye Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demırr Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin IşteAnesinJ 
Düzenleyen Kanun Tasarısı 

(BİRlNCÎ BÖLÜM 
Devlet Kuruluşlarınca işletilecek Madenler 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu Kanunla; bor, fosfat, asfaltit, taşkömürü madenleri ve nükleer enerji hammadde
leri olan radyum, uranyum, toryum madenlerinin tamamı ile kömür ve demir madenlerinin bir kısmının 
Devlet kuruluşlarınca .işletilmesi ve 2172 sayılı Kanunla Devlet kuruluşlarınca işletilmesine karar verilen kö
mür ve demir sahalarından bazılarının iadesi ile ilgili esaslar düzenlenmiştir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Aşağıda belirlenen maden türlerinin aranması ve işletilmesi 'bu madenlerle ilgili Devlet 
kuruluşları tarafından yapılır. 

a) IBilumum bor, fosfat, asfaltit, taşkömürü, radyum, uranyum ve toryum madenleri, 
b) İl adları ve numaraları bu Kanuna ekli listede belirtilen linyit kömürü ve demir cevheri sahaları. 
(a) bendinde belirlenen maden türlerinin mahlut olarak işletilmesi talepleri kalbul edilmez, Bu takdirde 

mahlut madene esas olan madenin de işletilmesi Devlet kuruluşlarınca yapılır., 

Süreler : 

MADDE 3. - - (Bu Kanun kapsamına giren ve Devlet kuruluşları, tarafından işletilen veya işletilecek olan 
maden türlerinde Mıaden Kanununun süreyle ilgili hükümleri hu kuruluşlar için uygulanmaz. 

Devlet kuruluşları bu sahaları bizzat işleteceği gihi, gereğinde Bakanlar Kurulu Kararı ile anlaşma sure
tiyle özel sektörle ortaklaşa istetebilir veya işlettirebilir. 

2 nci maddenin (b) bendi kapsamında belirtilen maden sahalarında, ilgili kuruluşlarca yapılan etüt ve ara
malar sonucu, bu kuruluşlarca işletilmesinin rantaibl olmadığı tespit edilen maden salhalarınm Devletçe işletil
mesinden Bakanlar Kurulu Kararı ile vazgeçilebilir. 'Bu takdirde aynı sahalar için Maden Kanunu hüküm
leri uygulanır. 

Madenler Üzerinde Alınacak Tedbirler : 

MADDE 4. — Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 2 nci madde kapsamındaki madenlerle ilgili ara
ma ruhsatnameleri ve işletme talepleri ile işletme hakları başkalarına devredilemez. Yeni arama ruhsatna
mesi verilemez. Mevcut 'işletme ruhsatnameleri yenilenemez veya imtiyaza çevrilemez. Bu madenler üze
rinde haciz ve ipotek kurulamaz., 

Kapsamda (belirtilen madenlerin Devlet kuruluşlarına intikaline kadar sürecek olan faaliyetleri Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 38 nci maddeye göre çıkartılacak tebliğlerde düzenlenir.. 
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GEÇtCt KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Maden Kömürü (Linyit), Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddesi Olan Uranyum ve Toryum 
Madenlerinin İşletilmesini ve Bor Tuzlarının gazarlanmafflnı Düzenleyen Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Devlet Kuruluşlarınca İşletilecek ve Pazarlanacak Madenler 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; uranyum ve toryum maddenlerinin tamamı ile maden kömürü (linyit) 
ve asfaltit madenlerinin bir kısmının Devlet Kuruluşlarınca işletilmesi ve 2177 sayılı Kanunla, Devlet Ku
ruluşlarınca işletilmesine karar verilen bor ve demir sahalarının tamamı ile maden kömürü (linyit) ve as
faltit sahalarından bazılarının iadesi ile ilgili esasları düzenlemektir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Aşağıda belirlenen maden türlerinin aranması ve işletilmesi bu madenlerle bilgili Devlet ku
ruluşları tarafından yapılır. 

a) Bilumumu uranyum ve toryum madenleri. 
b) İl adları ve numaraları bu Kanuna ekli listede belirtilen asfaltit ve maden kömürü (linyit) sahaları. 

Bor Madenlerinde Üretim Planlaması ve ^azarlanması : 

MADDE 3. — Bor madenleri 2172 sayılı Kanundan önceki statü içinde kamu kuruluşları ve özel sek
tör tarafından işletilir. 

Üretim Devlet tarafından planlanır. Bu plan dahilinde yürütülen bor madenleri ve türevleri Devlet tarafın
dan satın alınır ve pazarlaması münhasıran ilgili Devlet kuruluşu tarafından yapılır. 

Süreler : 

MADDE 4. — Tasarının 3 üncü maddesi 4 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Devletçe İşletilecek Madenler ve Bu Maden Sahaları Üzerinde Alınacak Tedbirler : 

MADDE 5. — Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 2 nci maddenin (a) bendindeki madenlerle (b) 
bendindeki maden sahaları ile ilgili arama ruhastnameleri ve işletme talepleri ile işletme hakları başkalarına 
devredilemez. Mevcut arama ve işletme ruhsatnameleri yenilenemez ve imtiyaza verilemez. Bu madenler ve 
maden sahaları üzerine haciz ve ipotek konulamaz. 

Kapsamda belirtilen maden ve maden sahalarının Devlet kuruluşlarına intikaline kadar sürecek olan faa
liyetleri Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca 4 üncü maddeye göre çıkartılacak tebliğlerle düzenlenir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

IİKÎNCİ BÖLÜM 
Takdir Komisyonu - Tazminat - Devir İşlemleri 

Takdir Komisyonunun Kuruluşu : 

MADDE 5. — Bu Kanuna göre Devlet kuruluşlarına devredilecek olan maden sahalarında yapılacak 
tespit ve takdir işlemleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcisi başkanlığında, Maliye Bakanlığı, 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, madeni devralacak kuruluş temsilcileri ile yerel sanayi, yoksa en yakın ticaret ve 
sanayi odasının kendi mensupları arasından görevlendirecekleri 'bir temsilciden teşekkül edecek beş kişilik 
takdir komisyonları tarafından yürütülür. 

Takdir Komisyonunun Çalışma Esasları : 

MADDE 6. — Takdir komisyonlarının çalışma esasları, görev süreleri ve ücretleri Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.] 

Tazminatların Hesaplanması : 

MADDE 7. — Bu Kanuna göre Devletçe işletilecek maden sahaları için arama ve işletme hakkı sahip
lerine ödenecek tazminat miktarı aşağıdaki esaslara göre hesaplanır :; 

a) İşletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazının amortismanlar düşüldükten sonra kalan maliyet bedeli, 
b) İşletme hakkı sahibinin mülkiyetinde olup madenin işletilmesi için gerekli arazinin bu Kanunun ya

yımı tarihindeki alım - satım bedeli, 
İşletme hakkı sahibi lehine kamulaştırılmış arazide 'kamulaştırma bedeline !bu Kanunun yayımı tarihine 

kadar geçen süre için yıllık % 10 faiz eklenmek suretiyle bulunacak miktar esas alınır. Ancak 'bu miktar 
arazinin alım - satım bedelini geçemez. 

c) Maden Kanununun 100 üncü maddesinin 1 inci fıkrası kapsamına giren kuyu, galeri ve iksa tesisleri
nin amortismanlar düşüldükten sonra kalan maliyet bedelleri, 

d) Diğer tesis ve 'binaların bu Kanunun yayımı tarihindeki yapım maliyetlerine göre hesaplanacak be
dellerinden, bu bedeller üzerinden hesaplanacak amortismanlar düşülmek suretiyle bulunacak değerleri. 

Maden Kanununun 125 inci maddesi gereğince işletme hakkı sahibi lehine kamulaştırılmış tesis ve bina
larda, kamulaştırma bedellerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için yıllık % 10 faiz eklen
mek suretiyle bulunacak tutarlardan, bu 'tutarlar üzerinden hesaplanacak amortismanlar düşülmek suretiyle 
bulunacak miktarlara itibar olunur. Ancak bu miktarlar tesis ve binaların yukarıdaki usule göre yapım ma
liyetleri esas alınmak suretiyle bulunacak değerlerini geçemez. 

e) Araç ve gereçlerle malzeme ıgibi taşınır malların bu Kanunun yayımı tarihindeki alım - satım be
delleri, 

f) Geçici işgal konusu arazi, için işletme hakkı sahibince ödenmiş tazminatın işgal süresinin madenin 
devralınmasından sonraki kısmına tekabül eden miktarı, 

g) Kanunun yayımı tarihinde mevcut ve madenin özelliklerine göre yapılması olağan sayılabilecek söz
leşmelerin, işletme hakkının geri alınması nedeniyle yerine getirilememesi sonucunda yoksun kalınacak kârın, 
o maden cinsindeki ortalama kâr hadlerine göre hesaplanacak değeri; 

Su kadar ki, bu sözleşmelerin şartnamede yazılı asgarî miktarlar itibariyle işletme ruhsatnameli maden
lerde altı aylık, işletme imtiyazlı madenlerde bir yıllık üretim kapasitesini aşan kısımları dikkate alınmaz. 
Bu sözleşmeler yerine getirilebilmiş olsaydı, işletme hakkı sahibince ödenecek olan Devlet hakkı ve varsa 
Maden Kanununun 136 ncı maddesinin (B) bendinde yazılı buluculuk hakkı, kâr yoksunluğu tazminatından 
indirilir. 

h) (fişletme hakkı talepli madenler ile arama ruhsatnameli madenlerde kâr yoksunluğu tazminatı öden
mez. Arama masraflarının cevher satışlarıyla karşılanmayan kısmı bu toplama eklenir veya cevher satışı be
dellerinin arama masraflarını aşan kısmı bu toplamdan indirilir, 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Takdir Komisyonu - Tazminat - Devir İşlemleri 

Takdir Komisyonunun Kuruluşu : 

MADDE 6. — Tasarının 5 inci maddesi 6 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Takdir Komisyonunun Çalışma Esasları : 

MADDE 7. — Tasarının 6 ncı maddesi 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tazminatların Hesaplanması : 

MADDE 8. — Bu Kanuna göre Devletçe işletilecek maden sahaları için arama ve işletme hakkı sahiple
rine ödenecek tazminat miktarı, Geçici 1 inci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki esaslara göre 
hesaplanır. 

a) İşletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazının amortismanlar düşüldükten sonra kalan maliyet be
deli, 

b) İşletme hakkı sahibinin mülkiyetinde olup, madenin işletilmesi için gerekli arazinin bu Kanunun ya
yımı tarihindeki alım - satım bedeli, 

İşletme hakkı sahibi lehine kamulaştırılmış arazide kamulaştırma bedeline bu Kanunun yayımı tarihine 
kadar geçen süre için yıllık % 10 faiz eklenmek suretiyle bulunacak miktar esas alınır. Ancak, bu miktar 
arazinin alım - satım bedelini geçemez. 

c) Kuyu, galeri ve iksa tesisleri ile, diğer tesis ve binaların bu Kanunun yayımı tarihindeki yapım ma
liyetlerine göre hesaplanacak bedellerinden, bu bedeller üzerinden hesaplanacak amortismanların düşülmek 
suretiyle bulunacak değerleri. 

İşletme hakkı sahibi lehine kamulaştırılmış tesis ve binalarda, kamulaştırma bedellerine bu Kanunun ya
yımı tarihine kadar geçen süre için yıllık % 10 faiz eklenmek suretiyle bulunacak tutarlardan, bu tutarlar 
üzerinden hesaplanacak amortismanlar düşülmek suretiyle bulunacak miktarlara itibar olunur. Ancak, bu 
miktarlar tesis ve binaların yukarıdaki usule göre yapım maliyetleri esas alınmak suretiyle bulunacak de
ğerlerini geçemez. 

d) Araç ve gereçlerle malzeme gibi taşınır malların bu Kanunun yayımı tarihindeki alım - satım be
delleri, 

e) Geçici işgal konusu arazi için işletme hakkı sahibince ödenmiş tazminatın işgal süresinin madenin 
devrahnmasından sonraki kısmına tekabül eden miktarı; 

f) Kanunun yayımı tarihindeki mevcut ve madenin özelliklerine göre yapılması olağan sayılabilecek 
sözleşmelerin, işletme hakkının geri alınması nedeniyle yerine getirilememesi sonucunda yoksun kalınacak 
kârın, o maden cinsindeki ortalama kâr hadlerine göre hesaplanacak değeri; 

Şu kadar ki, bu sözleşmelerin şartnamede yazılı asgarî miktarlar itibariyle işletme ruhsatnameli maden
lerde altı aylık, işletme imtiyazlı madenlerde bir yıllık üretim kapasitesini aşan kısımları dikkate alınmaz. 
Bu sözleşmeler yerine getirilebilmiş olsaydı, işletme hakkı sahibince ödenecek olan Devlet hakkı ve varsa 
Maden Kanununun 136 ncı maddesinin (B) bendinde yazılı buluculuk hakkı, kâr yoksunluğu tazminatından 
indirilir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 184) 



— 20 — 

(Hükümetin Teklifi) 

i) işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiplerine ödenecek tazminatın hesaplanmasında rezervler 
dikkate alınmaz.! 

Geçerli Belgeler ve Takdir Yetkisi : 

MADDE 8. — Takdir komisyonu tazminatları hesaplarken diğer kanunların tutulmasını zorunlu gör
düğü defter ve kayıtları incelemek ve resmî mercilerden 'bilgi almak yetkisini haizdir. 

Arama ruhsatnamesi ve işletme hakkı sahibi defter ve belgeleri ibraz etmez, defterler kanuna uygun ola
rak tutulmuş bulunmaz veya defter kayıtları devralınacak mevcutlara veya benzeri maden işletmelerine 
göre uygun görülmezse, takdir komisyonu re'sen takdir yetkisini kullanır,) 

Buluculuk Hakkı Tazminatı : 

MADDE 9. — Devlet kuruluşlarınca işletilecek madenler üzerindeki buluculuk hakları sona erer. 
Maden Kanununun 136 ncı maddesinin (A) bendinde yazılı arama masraflarına karşılık olarak tespit edi

len tazminatın ödenmeyen kısmı, işletme hakkı sahibine ödenecek tazminattan kesilerek bulucuya verilir. 
Maden Kanununun 136 ncı maddesinin (B) bendi gereğince buluculuk aidatı verilmekte olan bulucuya 

veya kanunî haleflerine, bu Kanunun 7 noi maddesinin ^g) bendine göre kâr yoksunluğu tazminatının hesaplan
masına esas alınan sözleşmeler yerine getirilebilmiş olsaydı ödenmesi gerekecek aidat tutarında (biır tazminat 
ödenir. 

Bu Kanunun 7 nci maddesinin (h) bendi hükümleri saklıdır. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün Alacakları : 

MADDE lüj. — Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün Maden Kanununun 49 uncu maddesi uyarınca 
veya başka bir suretle doğmuş arama masrafları alacağından imrar olunan miktara tekabül eden kısmı, 
ödenecek tazminattan indirilerek Enstitüye ödenir. Devredilen rezerve tekalbül eden Enstitü alacağı ilgili Dev-
let kuruluşunca karşılanır. 

Kamulaştırma : 

MADDE 11. — Bu Kanunla yapılacak kamulaştırma işlemleri için ayrıca kamu yararı kararı alınmaz. 
Kamulaştırma kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilir. 
Kamulaştırma işlemleri bu Kanun hükümleri ile 6830 sayılı İstimlak Kanununun bu Kanuna aykırı ol

mayan hükümlerine göre yürütülür. 

Yargı Yolu ve Husumet : 

MADDE 12. — Devralma ve kamulaştırma kararıyla takdir komisyonu raporu Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanlığınca ilgililere tebliğ edilir. Arama ruhsatnamesi ve işletme hakkı ile bui/uculuk hakkı sahipleri, 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, yapılan işlem ve tazminat miktarına karşı Danıştayda dava aça
bilir. Bu davalar diğer davalara tercihan ve ivedilikle görülür. Yürütmeyi durdurma kararı verilemez., 

Husumet, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile madeni devralan Devlet kuruluşuna yöneltilir. 4353 
sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 184) 



— 21 — 

(Geçici Komisyonun Kabul Ettiği Metin) 

g) İşletme hakkı talepli madenler ile arama ruh ıtnameli madenlerde kâr yoksunluğu tazminatı öden
mez. Arama masraflarının cevher satışlarıyla karşılanmayan kısmı bu toplama eklenir veya cevher satışı be
dellerinin arama masraflarını aşan kısmı bu toplam lan indirilir. 

h) İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiplerine ödenecek tazminatın hesaplanmasında rezervler 
dikkate alınmaz. 

Geçerli Belgeler ve Takdir Yetkisi : 

MADDE 9. — Tasarının 8 inci maddesi 9 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Buluculuk Hakkı Tazminatı : 

MADDE 10. — Devlet kuruluşlarınca işletilecek madenler üzerindeki buluculuk hakları sona erer. 
Maden Kanununun 136 ncı maddesinin (A) bendinde yazılı arama masraflarına karşılık olarak tespit 

edilen tazminatın ödenmeyen kısmı, işletme hakkı sahibine ödenecek tazminattan kesilerek bulucuya veri-
lir. 

Maden Kanununun 136 ncı maddesinin (B) bendi gereğince buluculuk aidatı verilmekte olan bulucuya 
veya kanunî haleflerine, bu Kanunun 8 inci maddesinin (f) bendine göre kâr yoksunluğu tazminatının he
saplanmasına esas alınan sözleşmeler yerine getirilebilmiş olsaydı ödenmesi gerekecek aidat tutarında bir taz
minat ödenir. 

Bu Kanunun 8 inci maddesinin (g) bendi hükümleri saklıdır. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün Alacakları : 

MADDE 11. — Tasarının 10 uncu maddesi 11 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kamulaştırma : 

MADDE 12. — Tasarının 11 inci maddesi 12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yargı Yolu ve Husumet : 

MADDE 13. — Tasarının 12 nci maddesi 13 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Madene Elkoyma ve Tazminatların Ödenmesi : 

MADDE 13. — Takdir edilen tazminat miktarı Hak sahipleri adına madeni devralacak Devlet kuruluşu 
tarafından millî bankalardan birine, bulunmayan yerlerde mal sandığına yatırılarak, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının kararıyla madene el konur. 

Süresi içinde dava açılmadığı veya açılan dava yalnız 'tazminat miktarının artırılmasına ilişkin olduğu tak
dirde, yatırılan paraların hak sahiplerine ödenmesi, bu Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki borçların 
bulunmadığına dair belgenin ibrazı faalinde geciktirilemez. 

Delil Tespiti : 

MADDE 14, — Süresi içinde Danıştaya dava açıldığı takdirde, 12 nci madde gereğince madene el ko
nulmadan önce ilgili Devlet kuruluşunca Danıştaydan delil tespiti istenir. Danıştay, tarafları 15 gün içinde 
davet ile 30 gün içinde maden alanının bu Kanuna göre değer takdirine ve dava konusuna ilişkin bütün hu
susları tespit ettirerek, ilgileri ölçüsünde maden ve tapu sicillerine tescil edilmek üzere bildirir. 

Bu işlemler hazır bulunmayanların gıyabında yapılır. 

Maddenin Devralınması ve Sonuçlan : 

MADDE 15. — 13 üncü madde gereğince madene el konulduğu tarih madenin devralınma tarihi sayılır. 
Bu tarihten itibaren işletme hakkı veya arama ruhsatnamesinden doğan bütün halklar ve yükümlülüklerle, 
maden sahasında devralınmasına karar verilen bütün taşınır ve taşınmaz mallar, bu Kanun hükümleri daire
sinde kendiliğinden madeni devralan Devlet kuruluşuna geçer, Durum maden ve tapu sicillerine kaydedilir. 

Hak ve Vecibelerin Devri : 

MADDE 16. — Devralınan madene ilişkin Maden Kanunundan doğan bütün haklar ve vecibeler devralan 
Devlet kuruluşuna aynen geçer. 

Devralınacak İsçiler : 

MADDE 17. — Kanunun yayımı tarihinden evvel Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen en son bildirge
de gösterilen işçiler ve her birinin görevleri takdir komisyonu tarafından ayrı bir tutanakla tespit edilir. 

Bu işçiler ilgili Devlet kuruluşunca aynen devralınır, 
İşçilerin devralma tarihindeki hizmet süreleri, ücret ve diğer özlük haklarının tespitinde Sosyal Sigortalar 

Kurumu, vergi dairesi ve ilgili diğer resmi dairelerdeki kayıtlar esas alınır. 

Kıdem Tazminatı : 

MADDE 18. — Devlet kuruluşlarına devredilen maden sahaları için 7 nci maddeye göre tespit edilen 
tazminat miktarından, eski saha sahipleri dönemine isabet eden işçi kıdem tazminatı düşülür. 

Takdir edilen tazminat miktarı hesaplanacak kıdem tazminatını karşılamazsa; ilgili Devlet kuruluşunca, 
kıdem tazminatı ödendiği ölçüde, eski saha sahibine işçiyi çalıştırdığı süre ve ücretle sınırlı olarak rücu 
edilir. 

Prim Borçları : 

MADDE- 19. — Bu Kanuna göre herhangi bir madeni devralan Devlet Kuruluşu eski işverenin Sosyal 
Sigortalar Kurumuna olan sigorta primi ve gecikme zammı borçlarından sorumlu değildir. 
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Madene Elkoyma ve Tazminatların ödenmesi : 

MADDE 14. — Takdir edilen tazminat miktarı hak sahipleri adına madeni devralacak Devlet kuruluşu 
tarafından millî bankalardan birine, bulunmayan yerlerde mal sandığına yatırılarak, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının kararıyla madene el konulur. 

Süresi içinde dava açılmadığı, veya açılan dava yal ıız tazminat miktarının artırılmasına ilişkin olduğu 
takdirde, yatırılan paraların hak sahiplerine ödenmesi, bu Kanunun 20, 21 ve 22 nci maddelerindeki borçla
rın bulunmadığına dair belgenin ibrazı halinde geciktirilemez. 

Delil Tespiti : 

MADDE 15, — Süresi içinde Danıştaya dava açıl lığı takdirde, 13 üncü madde gereğince madene el ko
nulmadan Önce ilgili Devlet kuruluşunca Danıştaydan delil tespiti istenir. Danıştay, tarafları 15 gün içinde 
davet ile 30 gün içinde maden alanının bu Kanuna göre değer takdirine ve dava konusuna ilişkin bütün 
hususları tespit ettirerek, ilgileri ölçüsünde maden ve tapu sicillerine tescil edilmek üzere bildirir . 

Bu işlemler hazır bulunmayanların gıyabında yapılır. 

Madenin Devralınması ve Sonuçları : 

MADDE 16. — Tasarının 15 inci maddesi 16 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Hak ve Vecibelerin Devri : 

MADDE 17. — Tasarının 16 ncı maddesi 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştiı, 

Devralınacak İşçiler : 

MADDE 18. — Tasarının 17 nci maddesi 18 inci madde olarak aynen kabuledilmiştir. 

Kıdem Tazminatı : ' 

MADDE 19. — Devlet kuruluşlarına devredilen maden sahaları için 8 inci maddeye göre tespit edilen 
tazminat miktarından, eski saha sahiplen dönemine isabet eden işçi kıdem tazminatı düşülür. 

Takdir edilen tazminat miktarı hesaplanacak kıdem tazminatını karşılamazsa; ilgili Devlet kuruluşunca, 
kıdem tazminatı ödendiği ölçüde, eski saha sahibine işçiyi çalıştırdığı süre ve ücretle sınırlı olarak rücu 
edilir. 

Prim Borçları : 

MADDE 20. — Bu Kanuna göre herhangi bir madeni devralan Devlet kuruluşu eski işverenin Sosyal 
Sigortalar Kurumuna olan sigorta primi ve gecikme zammı borçlarından sorumlu değildir. 
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Ancak; işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibine 7 nci maddeye göre ödenecek tazminatın yeterli 
miktarı ayrılarak, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 83 üncü maddesi hükmüne göre teminat 
olarak sigorta primi ve gecikme zammı borçlarına karşılık tutulur. 

Tazminattan Yapılacak Kesintiler : 

MADDE 20. — Takdir edilen tazminat miktarından Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün alacağı, 
Sosyal Sigortalar Kurumu prim alacağı, işçinin kıdem tazminatı alacağı, buluculuk hakkı tazminatı, maden 
üzerindeki kayıtlamalara karşılık teşkil eden alacak miktarları; bu sıraya göre kesilerek ilgililere ödenir. 
Hak sahiplerince borçlarının ödendiğine dair belge ibraz edilmediği sürece bankada bloke edilen bedel kendi
lerine ödenemez. Ancak, devir esnasında eksik teslim yapılanlara ilişkin değerler, tazminat miktarından ön
celikle kesilir. 

Devlet Kuruluşlarınca İsletilmesinin Neticeleri : 

MADDE 21. — Madenler üzerindeki mevcut ipotek, haciz ve ihtiyati tedbir gibi kayıtlamalar devralma 
tarihinde kalkar, 

Bu kayıtlamaların karşılıkları; madeni devralan ilgili Devlet kuruluşunca, tazminattan 20 nci madde ge
reğince yapılacak indirimlerden sonra kesilerek, milli bankalardan birine veya mal sandığına yatırılır. Durum 
ilgili merci, makam ve kişilere bildirilir, 

Kayıtlamalar kaldırıldığı ölçüde karşılıkları işletme hakkı sahibine ödenir ve yetkili mercilerin kararları
na göre işleme tabi tutulur. 

Teminatların İadesi : 

MADDE 22. — Maden Kanununa göre arama ruhsatname ve işletme hakkı sahiplerinden alınmış olan 
teminatlardan kalan kısım kendilerine borçlarının ödendiği ölçüde iade olunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kanun Kapsamı Dışında Kalan Madenler 

Kapsam Dışında Kalan Madenler Üzerindeki Haklar : 

MADDE 23. — Bu Kanunun 2 nci maddesi kapsamı dışında kalan ve 2172 sayılı Kanun hükümlerine 
tabi tutulmuş olan maden sahaları üzerinde tesis edilen haklar kaldırılmıştır. Bu sahalar hakkında Maden Ka
nunu hükümleri uygulanır. 

İade Talebi ve İade : 

MADDE 24. — Bu Kanunun 2 nci maddesi kapsamı dışında kalan ve 2İ72 sayılı Kanunla kuruluşlarca 
işletilmekte olan maden sahaları, kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde Enerji ve Ta'bii Kaynak
lar Bakanlığına müracaat edildiği ve çıkarılacak tebliğlerdeki şartlar yerine getirildiğinde öncelikle eski hak 
sahiplerine iade edilir, iade işlemleri bu kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde tamamlanır. 

İade Şekli : 

MADDE 25. — 24 üncü maddeye göre iade talebinde bulunulduğu takdirde; 2172 sayılı Kanun hükümleri 
gereğince kamulaştırılan mallar ve geri alınan maden sahaları, bu Kanun hükümlerine tabi olarak eski hak-
sahiplerine hali hazır durumları ile iade edilir. Bunlar hakkında herhangi bir zarar veya tazminat talebinde 
bulunulamaz. 
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Ancak; işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibine 8 inci maddeye göre ödenecek tazminatın ye
terli miktarı ayrılarak, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 83 üncü maddesi hükmüne göre taz
minat olarak sigorta primi ve gecikme zammı borçlarına karşılık tutulur. 

Tazminattan Yapılacak Kesintiler : 

MADDE 21. — Tasarının 20 nci maddesi 21 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Kuruluşlarınca İşletilmesinin Neticeleri : 

MADDE 22. — Madenler üzerindeki mevcut ipotek, haciz ve ihtiyatî tedbir gibi kayıtlamalar devralma 
tarihinde kalkar. 

Bu kayıtlamaların karşılıkları; devralan ilgili Devlet kuruluşunca, tazminattan 21 inci madde gereğince 
yapılacak indirimlerden sonra kesilerek, millî bankalardan birine veya mal sandığına yatırılır. Durum ilgili 
merci, makam ve kişilere bildirilir. 

Kayıtlamalar kaldırıldığı ölçüde karşılıkları işletme hakkı sahibine ödenir veya yetkili mercilerin kararla
rına göre işleme tabi tutulur. 

Tazminatların İadesi : 

MADDE 23. — Tasarının 22 nci maddesi 23 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kanun Kapsamı Dışında Kalan Madenler 

Kapsam Dışında Kalan Madenler Üzerindeki Haklar : 

MADDE 24. — Tasarının 23 üncü maddesi 24 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

İade Talebi ve İade : 

MADDE 25. — Tasarının 24 üncü maddesi 25 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

İade Şekli : 

MADDE 26. — 25 inci maddeye göre iade talebinde bulunulduğu takdirde; 2172 sayılı Kanun hükümleri 
gereğince kamulaştırılan mallar ve geri alınan maden sahaları, bu Kanun hükümlerine tabi olarak eski hak 
sahiplerine hali hazır durumları ile iade edilir. Bunlar hakkında herhangi bir zarar veya tazminat talebinde 
bulunulamaz. 
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İade Sırasındaki İsçilerin Durumu : 

MADDE 26. — İadeyi isteyen hak sahibi, sahada çalışan işçilerin tş Kanunundan ve toplu sözleşmeler
den doğan bütün haklarını üstlenmek zorundadır. 

Bu sahalarda, ilgili kuruluşlarca alınan işçilerin işlerine devamı konusunda hak sahibi ile kuruluş arasın
da mutabakat sağlanamadığı takdirde, hak sahibi en az 2172 sayılı Kanun gereğince kuruluşa devrettiği işçi 
sayısı kadar işçiyi geri almaya mecburdur. 

Mutabakat dışında kalan işçiler için yapılacak işlem, gerekiyorsa tazminat miktarları ve esasları Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

Devredilen işyerlerinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren de sorumludur. İşyerini devreden 
her işverenin bu sorumluluğu işçiyi çalıştırdıkları süre ile ve devir sırasında işçinin aldığı ücret ile sınırlıdır. 

Davadan Feragat : 

MADDE 27. — İade işleminin tamamlanması için esıki halk sahiplerinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanlığı ve ilgili kuruluş aleyhine açtığı davalardan, yetkili mercilerde feragat etmesi şarttır. 

Tazminatların Ödeme Şekli ve Süresi : 

MADDE 28. — Eski hak sahiplerine iade edilen sahalar için, kendilerine ödenen tazminat peşin olarak, 
ilgili kuruluşça yapılan ve itfa edilmeyen masraflar, esıki hak sahiplerince iadeden itibaren bir yıl ödemesiz 
toplam üç yıl içinde eşit taksitlerle ilgili kuruluşa ödenir. Bu borçlanma için ilgili ha'k sahibi teminat göster
mek zorundadır. 

2172 sayılı Kanuna göre eski haık sahibi adına bankaya bloke edilen paralar iadeden önce ilgili kuruluşa 
geri verilir. 

Maden Kanununa Göre Verilmiş Sürelerin {Hesaplanması ve Kayıtların Düzeltilmesi : 

MADDE 29. — Eski hak sahiplerine iade edilen haklar için, 2172 sayılı Kanun gereğince çıkarılan karar
namelerin yürürlüğe girdiği tarih ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında geçen ve 6309 sayılı Ma
den Kanununa göre verilmiş olan süreler nazarı itibare alınmaz. 

Bu süreler üzerinde eski hak sahiplerinin hakkı mahfuz olup bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren işle
meye başlar. 

İade işlemi tamamlanan sahalar için maden siciline ilgili kuruluş adına konmuş bulunan kayıt terttin edile
rek gerekli tescil işlemi yapılır, 

Sahadaki Faaliyet ve Stokların Durumu : 

MADDE 30. — İşletme ruhsatnameli veya işletme imtiyazlı sahalarda iade işlemlerinin devamı süresince 
ilgili kuruluşlarca üretim faaliyetine devam olunur. Devir ve teslim tarihinde maden alanındaki maden cev
heri stdku ilgili kuruluşa aittir. Eski hak sahibi maden stokunu muhafazaya ve ilgili kuruluşa stok yerinde 
teslim etmeye mecburdur. 

Sözleşmelerin Devri : 

MADDE 31. — Madeni devralan eski hak: sahibi, ilgili kuruluşun iade edilen madenle ilgili olarak, üçün
cü şahıslarla yaptığı sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini üstlenir. Üstlendiği bu yükümlülüğü sözleşmeler 
hükümlerine göre yerine getirir. 
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İade Sırasındaki İşçilerin Durumu : 

MADDE 27. — Tasarımı 26 ncı maddesi 27 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Davadan Feragat : 

MADDE 28. — Tasarının 27 nci maddesi 28 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tazminatların ödeme Şekli ve Süresi : 

MADDE 29. — Tasarının 28 inci maddesi 29 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Maden Kanununa Göre Verilmiş Sürelerin Hesaplanması ve Kayıtların Düzeltilmesi : 

MADDE 30. — Tasarının 29 uncu maddesi 30 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Sahadaki Faaliyet ve Stokların Durumu : 

MADDE 31. — Tasarımn 30 uncu maddesi 31 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Sözleşmelerin Devri : 

MADDE 32. — Tasarının 31 inci maddesi 32 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Devirden Sonraki Mükellefiyet : 

MADDE 32. — îade olunan maden sabalarında, işletme hakkı olanlar tarafından devir ve teslim tarihin
den itibaren iki ay içinde üretime geçilir ve bir yıl süresinde en az ilgili kuruluş tarafından devir alındığı 
yılda yapılan miktar kadar üretim yapılır. 

Devralınan maden sahalarında eski hak sahipleri, saha rezervinin tespitiyle üretimin bir yıl içinde nasıl ve 
ne miktarda artırılacağım gösteren bir yatırım ve üretim planını, madeni devraldığı tarihten itibaren altı ay 
içinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına onaylatmak zorundadır. 

Makul sebepler dışındaki gecikmelerde veya üretim noksanlığında işletme hakkını iptal etmeye Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilidir. 

Devralınmayan Madenler : 

MADDE 33. — Eski hak sahipleri »tarafından devir talebinde bulunulmayan işletme haindeki madenler, 
Maden Kanunu hükümlerince ilgili kuruluşlar tarafından işletilmeye devam edilir. Ancak, işletme için bir 
talip müracaat ettiği ve bu bölümde eski haksalhipleri için belirlenen şartları kabul ve yerine getirdiği tak
dirde, maden bu müracaat sahibine devredilir. Bu bölümde süre için tespit edilen hükümler, devir ve mü
racaat tarihine bağlı olarak işler. Birden fazla müracaat olduğu takdirde müracaat sırası esas alınır. 

(DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Ceza ve Usul Hükümleri 

Devlet Kuruluşlarınca Üretilen Maden Cevherleri Aleyhine İşlenen Suçlar : 

MADDE 34. — Bu Kanun veya Maden Kanunu kapsamına giren ve Devlet kuruluşlarınca üretilen ma
den cevheri aleyhine Türk Ceza Kanununun onuncu babının birinci ve ikinci fasıllarında yer alan cürümle
rin işlenmesi halinde, verilecek ceza yarısından bir misline kadar artırılarak hükmolunur. Şu kadar ki, verile
cek cezalar o fiil için Türk Ceza Kanununda muayyen olan cezanın yukarı haddini aşamaz. 

Hakkı Olmadan Cevher Çıkarma : 

MADDE 35. — Bu Kanun veya Maden Kanunu kapsamına giren ve Devlet kuruluşlarına ait olan saha
lardan maden arama ve işletme hakkına sa'hip bulunmadığı halde maden cevherlerini çıkaranlar altı aydan 
üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. 

Çıkarılan cevherin veya madene verilen zararın kıymeti pek fahiş iste ceza yarı nispetinde artırılır; eğer 
hafif ise yarısına, pek hafif ise üçte birine kadar indirilir,, 

Çıkarılan cevher müsadere edilir. Eğer müsadere imkânı ortadan kalkmış ise cevherin bedeline hükmo
lunur. 

Müsadere : 

MADDE 36. — Bu Kanunda sayılan suçların işlenmesinde Ibilerek kullanılan her türlü araç ve gereçlerle 
taşıma vasıtaları başkasına ait olsa ve başka amaçla kullanılmak üzere verilmiş bulunsa bile müsadere 
olunur. 

Suçüstü Hükümlerinin Uygulanması : 

MADDE 37. — Bu Kanunda yazılı suçları işleyenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar, 30O5 sa
yılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Hakkındaki Kanunun 1 inci maddesinin (A) bendindeki yer ve aynı 
Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı zaman kayıtlarına bakılmaksızın sözü edilen Kanun hükümlerine göre 
yapılır. 
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Devirden Sonraki Mükellefiyet : 

MADDE 33. — iade olunan maden sahalarında, işletme hakkı olanlar tarafından devir ve teslim tari
hinden itibaren altı ay içinde üretime geçilir ve bir yıl süresinde en az ilgili kuruluş tarafından devir alındığı 
yılda yapılan miktar kadar üretim yapılır. 

Devralınan maden sahalarında eski hak sahipleri, saha rezervinin tespitiyle üretimin bir yıl içinde nasıl 
ve ne miktarda artırılacağını gösteren bir yatırım ve üretim planını, madeni devraldığı tarihten itibaren altı 
ay içinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına onaylatmak zorundadır. 

Makul sebepler dışındaki gecikmelerde veya üretim noksanlığında işletme hakkını iptal etmeye Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı yetkilidir. 

Devralınmayan Madenler : 

MADDE 34. — Eski hak sahipleri tarafından devir talebinde bulunulmayan işletme halindeki madenler, 
Maden Kanunu hükümlerince ilgili kuruluşlar tarafından işletilmeye devam edilir. Ancak, işletme için bir 
talip müracaat ettiği ve bu bölümde eski hak sahipleri için belirlenen şartlan kabul ettiği ve yerine getirdiği 
takdirde, maden bu müracaat sahibine devredilir. Bu bölümde süre için tespit edilen hükümler, devir ve mü
racaat tarihine bağlı olarak işler. Birden fazla müracaat olduğu takdirde müracaat sırası esas alınır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Tebliğler : 

MADDE 38. — Bu Kanunun uygulanması ile ilgili hususlar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca ya
yınlanacak tebliğlerde düzenlenir. 

Resim ve Harç Muafiyeti : 

MADDE 39. — Bu Kanunun uygulanması dolayısıyla yapılacak intikal işlemleri her türlü resim ve harç
tan muaftır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 2172 sayılı Kanun hükümlerine tabi tutulmuş olup da el konulmamış bulunan 
maden sahalarından, bu Kanunun 2 nci maddesi kapsamına girmeyenleri hakkında yeni bir işlem yapılmaz. 
Bu sahalar için Maden Kanunu hükümleri uygulanır. İlgili Devlet kuruluşlarınca bu sahalar için bankaya 
bloke edilmiş tazminat varsa geri alınır. 

Bu Kanunun 2 nci maddesi kapsamında olup da 2172 sayılı Kanun hükümlerine göre işleme tabi tutul
muş olan maden sahalarının tamamlanmayan işlemleri kaldığı yerden bu Kanun hükümlerine göre yürütülür. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun 2 nci maddesine giren maden sahalarından Danıştayca delil tespiti 
yapılmasına rağmen el konulmamış olanlarına, devir teslim esnasında mevcutlar üzerinde ihtilafa düşülmesi 
halinde, ilgili Devlet kuruluşunca yerel mahkemelerden yaptırılacak delil tespitini takiben el konur. Eksik bu
lunan değerlerin bedelleri takdir edilen tazminat miktarından indirilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 2172 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kesilmiş olan Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsünün alacakları bu Kanunun 10 uncu ma!ddesi 'hükmüne tabi tutularak, fazla kesilen miktar 
olduğu takdirde hak sahibine iade edilir. 

Yürürlükten Kaldırılan Kanun ve Kararnameler : 

MADDE 40. — 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak 
çıkarılan kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Tebliğler : ! 

MADDE 35. — Tasarının 38 inci maddesi 35 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Resim ve Harç Muafiyeti : 

MADDE 36. — Tasarının 39 uncu maddesi 36 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCt MADDE 1. — Tasarının Geçici 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun 2 nci maddesine giren maden sahalarından Danıştayca delil tes* 
piti yapılmasına rağmen el konulmamış olanlarına, devir teslim esnasında mevcutlar üzerinde ihtilafa düşül
mesi halinde, ilgili Devlet kuruluşunca mahallî mahkemelerden yaptırılacak delil tespitini takiben elkonur. 
Eksik bulunan değerlerin bedelleri takdir edilen tazminat miktarından indirilir. 

GEÇİCt MADDE 3. — 2172 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kesilmiş olan Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsünün alacakları bu Kanunun 11 inci maddesi hükmüne tabi tutularak, fazla kesilen miktar 
olduğu takdirde hak sahibine iade edilir. 

Yürürlükten Kaldırılan Kanun ve Kararnameler : 

MADDE 37. — Tasarının 40 inci maddesi 37 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Enerji ve Ta. Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

D. Bakam - Başbakan Yrd. D. Bakam - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakam 
j . Türkmen 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Ta. Bakanı 
İ. Evliyaoğlu 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

Sağ. ve Sos. Y. Bakam 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

imar ve iskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

20 Temmuz 1981 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Göm. ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy iş. ve Koop. Ba. V. 
Dr. Ş. Tüten 

Gençlik ve Spor Balkanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S.. Side 

Kültür Bakam 
C. Baban 
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MADDE 38. — Tasarının 41 inci maddesi 38 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Tasarının 42 nci maddesi 39 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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HÜKÜMETİN KABUL ETTİĞİ METNE 
BAĞLI LİSTE 

Kanunun 2 nci Maddesinde Belirtilen Liste 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METNE BAĞLI LİSTE 

Kanunun 2 nci Maddesinde Belirtilen Liste 

Kömür Sahaları : 
Bulunduğu İl : 

MUĞLA 

(Yatağan) 
1» 
» 
I» 
ı» 
> 

(Turgut) 
(Milas) 

1» 
'» 

(Ören) 

MANİSA 
(Soma) 

3> 
ti 
ti 
> 
üt 
fc 
* 

* 
* 
1* 

* 

İZMİR 

(Bergama) 

KÜTAHYA 
'(Tavşanlı) 

ti 
ti 
ti 
W 

KÜTAHYA 

(Taıvşanlı) 
»ı 

(Merkez) 
t» 
> 

Saha No. : 

AR. 46/20 (Slicil. 1176) 
İR. 488 
ÎR.852 
Sicil. 1666 
Si t i l 1745 
ÎT. 9920 
İR. 237 (AR. 40/16) 
İT. 5914 
PRT. 610 
iSicil. 1624 
AR. 49/269 (Sicil. 1670) 
AR. 15935 (İT. 10958) 

11. 234 
11. 268 
İR. 195 
ÎR. 234 
İR. 275 
İR. 639 
AR. 142/5 (PRT. 1879) 
AR. 43/10 (Sicil. 1616) 
PRT. 577 
PRT. 367 
İR. 109 (AR. 43/22) 
PRTi 1216 

PRT. 658 

İR. 803! 
İR. 30(2 
ÎR. 343» 
İR. 163 
İT, 2649 

ÎR. 443 
İR. 571 
PRT. 1919 
PRT. 1518 
ÎT. 11597 

Asfaltit Sahaları : 
Bulunduğu t i : 

SİİRT 
(Şırnak) 

MARDİN 
(Şilopi) 
Kömür Sahaları : 
Bulunduğu 11 : 

MUĞLA 
(Yatağan) 

» 

s 
» 
» 
> 
» 

(Turgut) 

(Milas) 
» 
» 

(Ören) 
Bulunduğu 11 : 

MANİSA 

(Soma) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ANKARA 

(Beypazarı) 
» 
» 

(Nallıhan) 
» 

Saha No. : 

İR : 439 

İT : 970İ 

AR : 46/20 (Sicil 1176) 
İR : 488 
İR : 852 
Sicil : 1666 

Sicil : 1745 
İT : 9920 
İR : 237 (AR 40/16) 

İT : 5914 

PRT : 610 
Sicil : 1624 
AR : 49/269 (Sicil 1670) 
AR : 15935 (İT 10958) 

11 : 234 
11 : 268 
İR : 195 
İR : 234 
İR : 275 
İR : 639 
AR : 142/5 (PRT 1879) 
AR : 43/10 (Sicil 1616) 
PRT : 577 
PRT : 367 
İR : 109 (AR 43/22) 
PRT : 1216 

11 : 221 
AR : 5587 (Sicil 1529) 
İR : 244 
İR : 105 

x İR : 370 
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Bulunduğu ti : 

1» 
1* 
I» 

. I* 

ANKARA 
(Beypazarı) 

!» 
1» 

(Nallıhan) 
# 

ESKİŞEHİR 
(Mihalıççık 

1* 

BURSA 
(Orhaneli) 

I* 
» 
& 
!»-
1* 
» 
» 
» 
!» 

BURSA 
(Keleş) 

» 
» 
» 
* 
l» 

» 

SİVAS 
(Kangal) 

1» 
I» 

W 
W 

BtNGÖÜ 
(Karlıova) 

W 

Saha No> : 

ıİR. 307 
PRT, 2458 
AR. 41/559 (İT, 2666) 
İT. 10421' 

M, 221' 
(AR. 5587 (Sicil, 1529) 
M . 244 
İR, 105 
İR, 370 

lÎR 296 
PRT. 2492i 

ÎR. 196 
İR. 500 
ÎR. 87Ö 
PRT. 249 
ÎT, 4290 
ÎT, 12179 
İT. 5090 
PRT. 98 
ÎR. 868 
PRT. 345 

ÎR. 672İ 
PRT. 319 
ÎT. 11847 
ÎT. 10128 
ÎR. 10368 
İT. 10241 
ÎT. 119231 

AR. 55/260 (Sicil., 1015) 
PRT, 1825 
;PRT. 2119 
PRT. 294 
PRT. 1827 

ÎR. 851' 
PRT. 1830 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metne bağlı liste) 

Bulunduğu ti : Saha No. : 

BURSA 

(Orhaneli) 

(Orhaneli) 
(Keleş) 

SİVAS 
(Kangal) 

BİNGÖL 
(Karlıova) 

» 

KONYA 
(Ilgın) 

BOLU 
(Göynük) 

» 

ÇANAKKALE 
(Çan) 

İR : 196 
İR : 500 
İR : 876 
PRT : 249 
İT : 4290 
İT : 12179 
İT : 5090 
PRT : 98 
İR : 868 

PRT : 345 
ÎR : 672 
PRT : 319 
İT : 11847 
İT : 10128 
İR : 10368 
İT : 10241 
ÎT : 11923 

AR : 55/260 (Sicil 1615) 
PRT : 1825 
PRT : 2119 
PRT : 294 
PRT : 1827 

İR : 851 
PRT : 1830 

İR : 727 

İR : 50 
Îİ : 156 

Ît : 253 
îî : 197 
PRT : 394 
PRT : 616 
PRT : 1753 

ÇORUM 
(Osmancık) İR : 582 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metne bağlı liste) 
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* 

(Merkez) 
W 
1» 
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I» 
1» 
1» 
» 
> 
> 

AYDIN 
(Memkez) 

& 
(Söke) 

1»' 
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(Çan) 

> 
» 
* 
> 
1* 
» 
> 

ÇORUM 
(Osmancık) 
ERZURUM 
(Pasinler) 
DEMİR SAHALARI : 
MALATYA 
Hekimhan - Devedi 
Hekimhan - Deveci 
ADANA 
Feke r, Attepe 
Feke •-- Attepe 

ÎR. 50 
ti. 158 
11. M 
E reıı 
tR. 14 
tR. 673 

•İR. 486 
tî. 284 
PRT. 839 
PRT< 1267 
PRT. 2İ131 
tR. 72 

it. İHI 
ît. »19 
ît. 225 
tR. 493 

tR. 30 
tR. 142 
ît. 224 
it. 2531 
II. 197 
PRT. 394 
PRT. 616 
PRT, 1753 

ÎR, 582 

İR, 859 

it. 2821 
U 2631 

PRT. 28 
İT. 5253 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 184'e 1 inci Ek 

Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demir Madenleri ile Nükleer Enerji 
Hammaddelerinin İşletilmesini Düzenleyen Kanun Tasarısı ve 
Adalet, Sağlık ve Sosyal İşler, Malî İşler Komisyonlarından 3'er, 
İktisadî İşler Komisyonundan 4 Üye Alınmak Suretiyle Kurulan 
Geçici Komisyon ve İktisadî İşler Komisyonu Raporları, (1 /118) 

T.C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 2<t Temmuz 1981 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 101 - 794/01943 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Ügİ : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20,7.1981 
tarihinde kararlaştırılan «Bor, Kömür, AsfaMflt, Fosfat, Demir madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddeleri
nin işletilmedi mi düzenleyen Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderihniştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim^ 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

BOR, KÖMÜR, ASFALTİT, FOSFAT, DEMİR MADENLERİ İLE NÜKLEER ENERJİ HAMMADDE
LERİNİN İŞLETİLMESİNİ DÜZENLEYEN KANUN TASARISINA AİT GENEL GEREKÇE 

Anayasa ve Maden Kanunu hükümlerine göre, tabiî servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu 
altındadır. 1961 Anayasa'sının 130 uncu maddesi; tabiî servetlerin ve kaynakların işletilmesi hakkının Devlete 
ait oluğu, arama ve işletme hakkının kullanılmasının. özel kişilere yalnızca veya Devletin özel teşebbüsle 
birleşerek ortaklık halinde kanunî izinle verebileceğini belirtmiştir. 

Anayasa hükmü uyarınca maden arama ve işletme hakları özel Kanun olan Maden Kanunu hüküm
lerine tabi olarak yapılmaktadır. Devlet tarafından verilen izinlerin, yine kanuna dayanarak geri alınması il
kesi benimsenmiştir. Bu ilkeden hareketle Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun olan 2172 sayılı Kanun 
çıkarılmıştır. Bu Kanunla enerji ve sanayi kesiminin hammadde sorununu çözümlemek için, önemli linyit 
demir ve bor yataklarının Devlet kuruluşları eli ile işitilmesi gaye edinilmiştir. 

2172 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre çıkarılan 7/16681, 7/16682, 7/16699 ve 7/16826 sayılı kararna
meler ile Ülkemizde geniş bölgeler oluşturularak, bu bölgelerdeki kömür, asfaltit, bor tuzu ve demir cevheri 
sahaları için özel kişilere verilmiş maden haklarının geri alınarak, ilgili Devlet kuruluşlarınca işletilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Kararnamelerde belirtilen bölge sınırları içerisinde Maden Kanunu hükümlerine tabi, yürürlükte veya hü
kümden düşmüş ve henüz hak doğmamış durumda 9 000 civarındaki kömür, bor tuzları ve demir madeni 
sahalarından özel teşebbüs uhdesinde bulunan 925 tanesi geri alma işlemi için tespit edilmiştir. Bu sahalardan 
ancak 163 tanesinin işlemi 2172 sayılı Kanuna göre bitirilerek ilgili kuruluşlara devredilmiştir. 



ilgili kuruluşlar, teknik ve idarî personel, makine ve teçhizat ile malî yönlerden içinde bulundukları 
faaliyetine geçememişlerdir. Kuruluşların bir hazırlık durum nedeniyle, devraldıkları sahalarda hemen işletme 

dönemi geçirmeden, mevcut imkânlarıyla kısa süre içerisinde sahada faaliyete geçmeleri mümkün görülmemek
tedir. Devlet kuruluşlarına devredilen bazı sahaların, bu kuruluşların yatırım gücüne göre fazla önem arzet-
memeleri, rantabl olmamaları veya kısa sürede fazla saha devri hemen üretime geçmeyi engelleyen nedenler 
arasındadır. 

Kuruluşlara devri tamamlanmamakla beraber, Kararnamelerde belirtilen bölge sınırları içerisinde kalan 
maden sahalarındaki faaliyet 2172 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi usullerine tabi bulunduğundan ve bu sa
halar, her an geri alma kapsamında olduğundan işletilmeyerek atıl bırakılmıştır. Kanunun uygulanmaya ge
çilmesiyle üretimde beklenen artış olmamış, hatta düşmüştür. 

Kamu ve özel sektörün 1978 - 1979 ve 1980 yıllarındaki kömür üretimi şu şekilde gerçekleşmiştir. Kamu 

sektörü 1978 yılında 9.326.361, 1979 yılında 11.064.883, 1980 yılında 13.638.891 ton kömür üretebilmişken, 
özel sektör 1978 yılında 6.179.391, 1979 yılında 1.394.681, 1980 yılında 1.271.932 ton üretmiştir. Bu üretim 
tablosu değerlendirildiğinde, 1978 yılındaki kamu ve özel sektörün toplam üretim miktarı olan 15.505.752 
tona 1980 yılında ulaşılamamış, 2172 sayılı Kanunla beklenen üretim artışı gerçekleşmemiştir. Ayrıca artan 
kömür ihtiyacı için üretim açığı büyümüştür. 

2172 sayılı Kanunla geri alınan demir sahaları ve yurdumuzdaki demir üretimi de hızla düşmüştür. Ka
mu sektörü; 1978 yılında 1.550.418, 1979 yılında 1.270.071, 1980 yılında 606.292 ton demir üretmişken, özel 
sektör; 1978 yılında 2.257.391, 1979 yılında 243.435, 1980 yılında 236.331 ton demir cevheri üretebilmiştir. 
Tablo göstermektedir ki 2172 sayılı Kanunun uygulanmaya konulması ve özel kesim elindeki sahaların Dev
let kuruluşlarına intikalinden sonra üretim artışı beklenirken, aksine hızlı biçimde üretimde düşüş olmuştur. 

Uygulama ve üretim durumları Ülkemizin enerji ve sanayi hammaddeleri üretiminde beklenen artışı ger
çekleştirememiş, aksine üretimde evvelki yıllara göre büyük düşüşler olmuştur. Bu nedenle 2172 sayılı Ka
nunun Kararnamelere dayanarak tesis edilecek geri alma işleminin özel sektör üzerindeki baskısının kaldı
rılması ve kanunla belirli türdeki madenlerle bazı sahaların Devlet kuruluşları eli ile işletilmesi uygun gö
rülmüştür. 

Devletçe işletilecek madenler için çıkarılan Kararnamelerle belirtilen 11 bölge içerisinde bulunan 622 
kömür, 251 demir, 55 bor sahasının Devlet kuruluşlarınca işletilmesi kararlaştırılmıştır. Belirtilen 11 bölge içe
risinde 9.000 civarındaki maden sahaları, Devlet kuruluşlarınca işletilmediği gibi 2172 sayılı Kanunun et
kisiyle özel sektörce de işletilememiştir. Maden sahaları üzerindeki tahditler ve her an geri alınabilecek tehdi
diyle işletme faaliyetleri engellenmiş bulunmaktadır., 

Açıklanan üretim düşüşü ve diğer etkenler nedeniyle, Anayasanın 130 uncu maddesindeki ilkeye göre, 
karma ekonomi sistemi içerisinde Ülkemiz enerji ve sanayinin hammadde sıkıntısı çekmemesi için bazı 
maden türlerinin Devlet kuruluşlarınca işletilmesi amaçlanmıştır. Bazı maden sahalarının ilgili kuruluşlarca 
çeşitli nedenlerle işletilmemesi halinde, sahaların atıl kalmaması için özel sektörle ortaklaşa veya yalnızca 
özel sektör tarafından işletilebileceği düzenlenmiştir. Kuruluşlar kendi görüşlerine dayanarak işletmekten 
vazgeçme imkânına sahip bulunmamakta, bu husus Bakanlar Kurulu Kararına bağlı olarak kullanılabilecek 
bir yetkiye dayanarak gerçekleşebilecektir. 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan madenlerin ekonomiye katkısının büyük ölçüde temini maden 
sektörünün daha verimli hale getirilmesi, Devletin kontrolü altında özel teşebbüsün katkısının artırılması sağ
lanmalıdır. Ülkemizin içerisinde bulunduğu durum, enerji ihtiyacının ileriye yönelik olarak çözümlenmesi ve 
stratejik öneme haiz madenlerin tespitiyle bir kısım madenlerin ve sahaların kamu kuruluşları, diğerlerinin 
ise özel sektör tarafından işletilmesi ve hemen faaliyete başlanılması amaçlanmıştır. 

(Termik santrallerin ihtiyacının teminat altına alınması ve zamanında sağlanması, belirli bir plana göre üre
tim yapılarak, enerji konusunda sıkıntıya meydan vermemek için santral bölgelerine yakın ve bu gayeye uygun 
bulunan kömür sahalarının ilgili Devlet kuruluşu eliyle işletilmesi kabul edilmiştir. 1984 yılına kadar işletmeye 
açılacak 11 adet termik santrallerin yıllık kömür ihtiyacı 35 milyon tondur. Diğer sanayi tesislerinin ve halkın 
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ihtiyacı olan kömür de hesaba katılırsa, yılda 50 milyon ton kömüre ihtiyacımız bulunmaktadır. Akaryakıt fi
yatlarının artması, akaryakıta dayalı tesislerin kömüre dönmeleri, çimento sanayi ve diğer sanayi kollarının, 
halkın ısınma ihtiyacı içlin gerekli kömürün bulunması hususunda ve temininde tedbirler almak zorunluluğu 
vardır. 

Yurdumuzun teshinde kullanılan kömür ihtiyacının karşılanması ve bölgesel, özellikler dikkate alınarak as-
faltit sahalarının tümünün ilgili Devlet kuruluşunca işletilmesi öngörülmüştür. Sanayinin hammaddesi olan ve 
zaman zaman yurt dışından getirtilen maden kömürü sahalarının verimlii ve planlı biçimde Devlet kuruluşların
ca işletilerek, sanayinin 'ihtiyacının zamanında ve dışa bağımlı olmaksızın karşılanması amaçlanmıştır. 

Radyum, uranyum ve toryum madenileri büyük ölçüde stratejik ve ekonomik önemi haizdir. Bu madenler 
nükleer santrallerin yakıt ihtiyacını karşılamaktadır. Radyum, uranyum ve toryum madenleri ülkelerin nük
leer teknoloji, politik, ekonomik ve askerî durumlarını etkilediğinden, bu madenilerin Devlet eliyle işletilmesi 
zarurî görülmüştür. 

Ülkemiz ekonomisi açısından bor, fosfat madenlerinin ıfiümü ve bir kısmı demir sahalarının ilgili Devlet 
kuruluşları vasıtasıyla işletilmesi uygun bulunmuştur. 

2172 sayılı Kanunun uygulanması sonucunda özel sektörden alınan maden sahalarından Devlet kuruluşla
rınca işletilmesine karar verilmeyenlerin bu Kanundaki koşullarla önoelikle eski sahiplerine iadesi düşünülmüş
tür. Böylece maden sahasını tanıyan eski işletmecilerin bir an önce faaliyete geçerek, ülke ekonomisine katkıla
rının sağlanması ve aynı zamanda eski hakları ve maden sahasındaki emeklerinin öncelikle gözetilmesi amaçlan
mıştır. Ancak eski hak sahiplerinin sahayı almak istememeleri hallinde çıkacak bir talibe verilmesi uygun görül
müştür. Saihaya talip olanlar Kanunda belirtilen şartları yerine getirerek sahaya sahip olabilecektir. Bu şekil ve 
şartlar Kanunda düzenlenmiştir. 

Kanunî düzenlemeler birtakım ihtiyaçlar karşısında yapılmaktadır. Kanunlardan beklenen gayeye ulaşıl
maması veya ihtiyaçların yeni düzenlemeleri zorlaması nedeniyle kanunların değiştirilmesi, hatta yürürlükten 
kaldırılması yoluna gidilmesi zorunludur. 

Bu Kanun açıklanan maksatların gerçekleşmesi için hazırlanmıştır. 

BOR, KÖMÜR, ASFALTİT, FOSFAT, DEMÎR MADENLERİ İLE NÜKLEER ENERJİ HAMMADDE
LERİNİN İŞLETİLMESİNİ DÜZENLEYEN KANUN TASARISI MADDELERİ GEREKÇESİ 

Madde 1, — Anayasamıza göre Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan rnadenlerin aranması ve işle
tilmesi Maden Kanunu gereğince verilen idarî izinlerle yapılmaktadır. Kanun gereğince verilmiş izinler, Ka
nundan kaynaklanan yetkiyle geri alınabilir. Maden türlerinden hangilerinin Devlet kuruluşlarınca işletileceği, 
2172 sayılı Kanunla geni alınan maden sahalarından ilgili kuruluşlarca işletilmesi uygun bulunmayanların iadesi, 
bu Kanun hükümlerine tabi olacaktır. -Bu maddede Kanunun amacı açıklanmaktadır. 

Madde 2. — Maden türlerinden hangilerinin Devlet kuruluşları tarafından işletileceği maddede belirtilirken, 
Kanuna ek olan cetvellerde maden sahaları il ve numaraları ile gösterilmiştir. Sayılan maden türleri ile ekli cet
vel dışında kalan maden sahalarının Maden Kanunu hükümleri dahilinde özel teşebbüs tarafından işletilebilece
ği öngörülmektedir. 

Maddenin (a) fıkrasında belirlenen maden türlerinin mahlut olarak işletilmesine ilişkin taleplerin kabul edil
meyeceği ve mahlutiyet talebinde bulunulan asııl madenin de stratejik ve ekonomik nedenlerle Devlet kuruluş
larınca işletilmesi zorunlu görülmüştür. 

Madde 3. — Kanunda belirtilen maden türlerine ait arama ve işletme faaliyeti Devlet kuruluşlarınca yürütü
leceğinden ve bu hakların başkaları tarafından kullanılması imkânsız olduğundan, Maden Kanununun sürelere 
ilişkin hükümlerinin uygulanmaması gerektiği görüşüyle, bu düzenlemeye gidilmiştir. 

Kuruluşların, işletme imkânlarının durumuna göre sahaları atıl bırakmamasını teminen, Bakanlar Kurulu 
kararına bağlı olarak özel sektörle anlaşma suretiyle işletme faaliyetine devam etmeleri hükme bağlanmıştır. 
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îlıgili kuruluşlarca yapılan etüd ve aramalar sonucunda, Devlet kuruluşları yönünden işletilmesii rıanitablı görül
meyen maden sahaları, Balkanlar Kurulu Kararına bağlı olarak Kanun kapsamından çıkartılacak ve bu sahalar 
hakkımda Maden Kanunu hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 4. — Kanunun 2 nci maddesinde belıiriıanen maden sahalarının devri tamamlanıncaya kadar bazı ted
birlerin alınması zarurî görülmüştür. 

Devlet kuruluşlarınca işletilecek madenler üzerindeki spekülatif hareketleri önlemek amacıyla devir imkâ
nı kaldırılmış, arama ruhsatnameleri ile işletme haklan sona erdirileceğinden ruhsat yenileme işlemleri dur
durulmuştur. Kuruluşlarca işletilecek madenler üzerine aynı amaçla haciz ve ipotek konamayacağı da belirtil
miştir. 

(Kapsamda yer alan maden sahalarındaki devir tarihine kadar sürecek faaliyetleri düzenlemek için tebliğ 
çıkartılacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 5. — Devlet kuruluşlarınca işletilmesi kararlaştırılan madenlerdeki tespit ve takdir işlemlerini yapa
cak takdir komisyonunun kurulma şekli açıklanmıştır. 

Madde 6. — Takdir komisyonunun görevini yerine getirirken izleyeceği usul, çalışma esasları ve alacakla
rı ücret, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmesi 
öngörülmüştür. İşlerin aksamaması yönünden takdir komisyonunun çalışmasına ve ücretine ilişkin ayrıntıla
ra Kanunda geniş biçimde yer verilmeyerek, Enerji ve Talbii Kaynaklar Bakanlığının teklifine göre Bakan
lar Kuruluna bırakılmıştır. 

Madde 7. — Geri alınan madenlerdeki işletme hakları ve arama ruhsatnamesi sahiplerine ödenecek taz
minatların hesaplanma esasları bu maddede düzenlenmiştir. 

a) işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı normal süresi dolmadan geri alınmış olacağından hak 
sahibine bundan dolayı tazminat verilmesi öngörülmüştür. Geri alınacak işletme ruhsatnamesi veya işletme 
imtiyazı süresinin bitiminde değerini kaybetmiş ve ekonomik yönden sıfıra inmiş olacağı gibi, ruhsatname 
veya imtiyaz sahipleri süre sonunda maliyet bedellerini itfa etmiş sayılacağından; ruhsatname veya imtiyazın 
amortismanlar düşüldükten sonra kalan maliyet bedelinin verilmesi hükmü getirilmiştir, 

b) îşletme hakkı sahibinin mülkiyetindeki kamulaştırma kapsamına alınan arazinin alım - satım değe
rinin ödeneceği ilkesi benimsenerek, Anayasamızın 38inci maddesindeki kamulaştırma hükmüne uyum sağ
lanmıştır. Kanunun süratle uygulanmasına geçilmesi amaçlandığından, Kanunun yayımı tarihindeki değer 
esas alınmıştır. Ayrıca, Kanunun yayım tarihindeki bedel öngörülmekle haksız kazanç sağlamak isteyenlerin 
hareketleri önlenmiş olmaktadır. 

Maden Kanununun 125 inoi maddesine göre önceden îşletme hakkı sahibi lehine kamulaştırılmış araziler 
için istisna getirilmiştir. Kamu gücünün kullanılması neticesinde, işletme hakkı sahibinin mülkiyetine geçen 
arazi için farklı bir uygulama getirilmesi haklı mütalaa edilmiştir. Bu tipteki arazilerin madenin işletme faali
yetine uygun olarak kullanılması zorunludur. îşletme hakkı sahibi 125 inci madde gereğince kamulaştırma 
bedelini ödeyerek ekonomik yönden bu araziden istifade etmiş olduğundan, ikinci kez yapılan kamulaştır
ma da makûl ölçülerde bir tazminat ödenmesi uygun görülmüştür. Bu görüşden hareketle 125 inci maddeye 
göre kamulaştırılan arazilerin, o tarihteki bedeli esas alınarak, Türk Ticaret Kanunundaki <% 10 faiz eklen
mek suretiyle bulunacak miktar, tazminat miktarı olarak kabul edilmiştir. Kamulaştırılan arazilere uygula
nan bu hükmün amacına ters bir sonuç vermemesi için kamulaştırma bedeline eklenecek yıllık •% 10 faiz 
miktarının arazinin alım - satım bedelini geçemeyeceği şeklinde sınırlamaya gidilmiştir. 

c) Maden Kanunu'nun 100 üncü maddesinin 1 inoi fıkrası; maden işletme hakkının sona ermesi halinde 
maden işletme hakkı sahibine tazminat verilmeksizin kuyular, galeriler ve bunların korunması için yapılmış 
iksa tesislerimin Devlet'e intikâl edeceğini öngörmüştür. Dolayısıyla işletme hakkı süresinin sonu itibariyle bu 
tesislerin işletme hakkı sahibi açısından taşıyacağı ekonomik değer, yukarda işletme ruhsatnamesi ve işletme 
imtiyazı konusunda açıklandığı gibi sıfır olacaktır. Zaten işletme hakkı sahibi bu gibi tesisleri işletme hakkı 
süresinin sonu itibariyle itfa etmek durumundadır. Bu düşünceden hareket edilerek, Maden Kanunu'nun 
100 üncü maddesinin 1 inci fıkrası kapsamına giren teslislerin amortismanlar düşüldükten sonra kalan maliyet 
bedelleri ile hesaba dahil edilecekleri hükme bağlanmıştır. 
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d) Diğer tesis ve binaların Kanunun yayımı tarihindeki yapım maliyetlerine göre hesaplanacak bedelle

rinden amortismanlar düşüldükten sonra bulunacak değerleri esas alınarak, 6830 sayılı İstimlâk Kanunu'na 
uygunluk sağlanmıştır^ 

Kanunun yayımı tarihindeki yapım maliyetlerinin esas olacağı ve düşülecek amortismanların da ilk mali
yete göre değil, yeni maliyetler üzerinden yapılacağı şeklinde açıklık getirilmiştir. 

Yine Maden Kanunu'nun 125 inci maddesi uyarınca işletme hakkı sahibi lehine kamulaştırılmış olan bina
lar ve tesisler için kullanma ve yıpranma durumu değerlendirilerek, yukarda (b) bendinde açıkladığımız neden
lerle istisna getirilmiştir. 

e) Araç ve gereçlerle teçhizat ve malzeme gibi taşınır mallar için, temel kamulaştırma kuralına uygun 
biçimde Kanunun yayımı tarihindeki alım - satım değerlerinin esas alınacağı belirtilmiştir. 

£) İşletme hakkı sahibince geçici işgal konusu araziye ödenen tazminattan, yararlanılmayan süreye kar
şılık olan kısmımın ödeneceği hükme bağlanmıştır. 

g) İşletme hakkı sahibi, işletme ruhsatnamesi veya imtiyazının normal olarak devam edeceği düşüncesiyle 
bîr takım taahhütlere girmiş olabileceğinden, bunların yerine getirilmemesi yüzünden uğrayacağı kâr kay
bının makûl bir ölçüde tazmin edilmesi öngörülmüştür. Tasanmn getirdiği ölçüye göre sadece Kanunun 
yayımı tarihinde mevcut ve madenin özelliklerine göre yapılması olağan sayılabilecek sözleşmelerin işletme 
hakkının geri alınması nedeniyle yerine getirilmemesi sonucunda yoksul kalınacak kâr, tazminat konusu ol
maktadır. Bu ölçü, Borçlar Kanununun haksız fiillerde ve sözleşmeye aykırı hareketlerde zarar miktarının 
işlerin olağan gidişi ve zarara uğrayanın almış bulunduğu tedbirler göz önünde bulundurularak belirlenme
si ilkesine uygundur. Bu çerçeve içinde kâr yoksunluğu tazminatının hesaplanması, objektif bir ölçü olarak 
Devlet kuruluşlarınca işletilmesi kararlaştırılan maden cinsindeki ortalama kâr hadleri üzerinden yapılacak
tır. 

Kâr yoksunluğu tazminatı kapsamına girecek sözleşmelerin gerçeğe aykırı bir biçimde miktar ve süre 
itibariyle yükseltilmemesi için, bir tavan olarak bunların işletme ruhsatnameli madenlerde şartnamede yazılı 
asgari üretim kapasitesine göre en çok altı aylık, işletme imtiyazlı madenlerde ise 1 yıllık bir dönem için 
dikkate alınması hükmü getirilmiştir. 

öte yandan bu sözleşmeler yerine getirilebilmiş olsaydı, işletme hakkı sahibince Devlet hakkı ve Maden 
Kanunu'nun 136 ncı maddesinin (B) bendi anlamında buluculuk hakkı ödeneceği için, bunlar kâr yoksunlu
ğu tazminatından indirilecektir. 

h) İşletme hakkı talepli ve arama ruhsatnameli madenlerde, yukarıdaki bendlerde açıklanan durumlara 
uyan değerlendirmeler yapıldıktan sonra, işletme faaliyetine geçilmemiş olması nedeniyle kâr yoksunluğu taz
minatı ödenmemesi hükmü getirilmiştir. 

i) Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan maden rezervleri için herhangi bir tazminat ödenmemesi 
uygun görülmüştür. Madenler Anayasa'mızın açıklanan hükmü nedeniyle mülkiyete konu olamayacağından, 
rezerve karşılık tazminat verilmemesi ilkesi kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Türk Ticaret Kanunu'na göre madencilikle uğraşmak üzere kurulan işletmeler ticarî işletme 
ve bunları işletenler tacir sayıldığı için, her tacir gibi madenciler de ticari defterler tutmak zorundadır. Bu 
nedenle takdir komisyonunun, işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiplerine ödenecek tazminat miktarla
rının hesaplanmasında esas itibariyle bunların Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanunu'na göre tut
mak zorunda oldukları defterlerle onlara dayanak olan belgeleri göz önünde bulunduracağı; ancak gerekti
ğinde vergi beyannameleri, vergi dairesinin takip ve tespitleri, Maden Dairesi maden sicil ve benzeri daire
lerin kayıtları gibi kontrole yaraıyıcı resmî kaynaklara müracaat edebileceği belirtilmiştir. 

Ayrıca, defterin Kanuna uygun olarak tutulmuş bulunmaması veya defter kayıtlarının- devralınacak 
mevcutların halihazır durumunu yansıtmayacak ölçüde yüksek görülmesi halinde, komisyonun gereken husus
larda resen takdir yetkisini haiz olacağı ikinci fıkrada açıklanmıştır. 

Madde 9. — Devlet kuruluşlarınca işletilecek madenler üzerindeki buluculuk haklarının da sona ereceği 
kabul edilmiştir. Hak sahiplerinin mağdur olmaması için Maden Kanunu'nun 136 ncı maddesinin (A) ben
di anlamında daha önce tespit edilmiş, fakat henüz ödenmemiş bulunan tazminatın işletme hakkı sahibine 
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verilecek tazminattan kesilerek bulucuya verilmesi; 136 ncı maddenin (B) anlamındaki buluculuk aidatının 
ise, madenin devralınması sırasında yalnız bir defaya mahsus olmak üzere, işletme hakkı sahibine ödenecek 
kâr yoksunluğu tazminatının hesaplanmasına esas alınan sözleşmeler yerine getirilebilmiş olsaydı verilmesi 
gerekecek aidat miktarında bulucuya veya kanuni haleflerine ödenmesi öngörülmüştür. 

Madde 10. — Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün önceden işletme hakkı sahibine karşı Maden Ka
nununun 49 uncu maddesine göre veya başka bir suretle doğmuş olacağından imrar edilen cevher karşılığın
da ödenm'eyen kısmının tazminattan kesilerek enstitüye verileceği, devredilen rezerve karşılık olan enstitü 
alacağının ilgili kuruluşa geçmesinin hakkaniyete uygun olacağı düşüncesiyle kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esaslara göre takdir komisyonunca devralınacaklar ara
sında gösterilen, işletme hakkı sahibi veya arama ruhsatnamesi sahibinin mülkiyetinde olan taşınmazlar için 
kamulaştırma yoluna gidilmesi Anayasamızın 38 inci maddesi hükmü gereğidir. 

Belirli madenlerin kanunla Devlet kuruluşlarınca işletileceği kabul edildiğinden, bunlar için kamu yararı 
kararı verilmesline gerek bulunmamaktadır. Kamulaştırılması zorunlu taşınmazlara ilişkin kamu yararı ka
ran Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca verilecektir. 

Son fıkrada kamulaştırma işlemlerinden bu Kanunda düzenlenmemiş hususlarda, İstimlâk Kanununun bu 
Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanacağı açııclanmıştır. 

Madde 12. — Devlet kuruluşlarınca işletilmesine karar verilen madenlerle ilgili işletme hakkı ve arama ruh-
ratnamelerinin geri alınması, sahalardaki malların değerlerinin takdiri ve taşınmazlar için verilen kamulaş
tırma kararı idarî işlem olduğundan, bu işlemler için idarî yargı yolu olması açıktır. Bedele ilişkin davala
rında idarî yargı yerinde görüleceğine ilişkin açıklık getirilmiştir. Devralma ve kamulaştırma işlemleri ile taz
minat miktarlarının tayinine ilişkin işlemler birbirine bağlı olduğundan, aynı yargı yerinde bunların denetime 
tabi tutulması sağlanmıştır. Davaların ivedilikle görülmesi hükmü getirilmiştir. 

Hale sahiplerine istimlak Kanunundaki hükümlere paralel olarak tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük dava 
açıma süresi tanınarak, husumetin kime yöneltileceği gösterilmiştir. 

Madde 13. — Hazırlanan tasarı Devlet kuruluşlarınca işletilecek madenilerle ilgili işletme hakları veya ara
ma ruhsatnamelerinin geri alınması dolayısıyla verilecek tazminatın peşin ödenmesi ilkesine dayandığı için 
bunların sahipleri ile buluculuk hakkı sahiplerine ödenecek tazminatın madeni devralacak İktisadi Devlet 
Teşekkülünce millî bankalardan birine yatırılarak madene el konması bu maddede düzenlenmiştir. Tazmi
nat miktarının bankaya yatırılmasından önoe hak sahiplerinin dava açması için 12 nci maddede öngörülen 
15 günlük sürenin dolması beklenecektir. Bu süre sonunda dava açılmadığı veya açılan dava yalnız tazmi
nat miktarının artırılmasına ilişkin olduğu takdirde bankaya yatırılan paraların hak sahiplerine ödenmesinin 
borçlardan ilişiksiz olması halinde geciktirilemeyeceği, bu paraların bankada gereksiz yere tutulmasını önle
mek amacıyla belirtilmiştir. 

Madde 14. — İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiplerinin süresi içinde Danıştayda dava açma
ları halinde İstimlak Kanununun acele işlerde el koymaya ilişkin hükümlerine benzer bir düzenleme ile ma
den alanının bu dava dolayısıyla bilirkişilerce yapılacak değer takdirine esas olalbilecek bütün özelliklerinin 
madene el konmadan önce tespit ettirilmesi, davacıların haklarının korunması açısından uygun görülmüş
tür. ' 

Madde 15. — Madenin devralınma tarihine açıklık getirilmiştir. Hak sahiplerince süresi içinde dava açıl
madığı takdirde, hemen, Danıştayda dava açılması halinde delil tespiti yaptırılarak, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığının kararıyla madene el konularak, devralınma tarihi belirlenmiş olmaktadır. 

El konulduğu tarihte bütün hak ve hükümlerle, madende devralınması kararlaştırılan taşınır ve taşınmaz 
mallar kendiliğinden ilgili Devlet kuruluşuna geçer. Mülkiyet ve diğer hakların intikali başkaca işlem ya
pılmaksızın devralınma tarihinde tamamlanmış olmaktadır. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının isteği 
üzerine durum ilgili sicillere teosil edilecektir. 

Madde 16. — Devralınan maden alanındaki geçici işgal ve tahsis konusu arazîler üzerindeki işletime hakkı 
veya arama ruhsatnamesi sahiplerine ait hakların tümünün, Devlet kuruluşuna geçeceği öngörülmüştür. 

Madde 17. — Kanunun yayımı tarihinden önceki Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen bildirgedeki işçi sa
yısının takdir komisyonunca esas alınacağı ilkesi getirilmiştir. Böylece saha sahiplerinin fazladan işçi alarak 
kuruluşlara devretmeleri önlenmiş ve spekülatif davranışlarına karşı çıkılması amaçlanmıştır. 
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İkinci paragrafta resmî belgelerin dikkate alınması garektiği belirtilmiştir., 
Madde 18. — Maden arama ruhsatnamesi veya işletme hakkı sahiplerine ait maden sahalarındaki işçilerin 

devir nedeniyle kıdem tazminatlarının iş Kanununa göre hak edilmeden hesaplanarak kesilmesi öngörülmüş
tür. Zira arama ruhsatnamesi veya işletme hakkı sahiplerinin, doğacak kıdem tazminatlarından kendi paylarına 
düşecek miktarlarının tahsilinde büyük güçlüklerle karşılaşılacağı mutlaktır. Şirketin infisah etmesi gibi du
rumlarda jşçi kıdem tazminatı eski saha sahibinden alınamayacak, Devlet kuruluşu bu takdirde kıdem taz
minatının tümünden sorumlu kalmış olacaktır, ilerde doğması muhtemel sakıncaları önlemek ve Devlet kuru
luşlarının tüm kıdem tazminatını üstlenerek büyük malî sorumluluk altmda kalmaması amacıyla madde bu 
şekilde düzenlenmiştir. 

Takdir edilen tazminat miktarının hesaplanacak kıdem tazminatım karşılamaması halinde, ilgili Devlet ku
ruluşuna rücu imkânı tanınarak, iş Kanunu hükümlerine benzer düzenleme getirilmiştir. Kıdem tazminatı 
işçilerin hak edişini bağlı olarak ödeneceğinden, muhtemel kıdem tazminatı alacağına karşılık tutulan mik
tardan yapılacak ödemeler sonucunda bir şey kalmadığı takdirde eski saha sahibine rücu edileceği belirtil
miştir. 

Madde 19. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 82 nci maddesi, bir iş yerinin devren in
tikali halinde eski işverenin sigorta primi ve geçkine zammı borçlarından dolayı yeni işverenin de mütesel-
silen sorumlu olacağı hükmüne yer vermektedir. Bu hüküm taraflar arasında bir devir sözleşmesinin bulun
ması halinde yeni işveren için mağdur edici olmaz. Çünkü iş yerini devralan, devralma koşullarını mevcut duru
mu dikkate alarak ayarlayalbilir. Oysa burada taraflar arasında bir sözleşmie bulunmadığı için Sosyal Sigortalar 
Kurumuna büyük ölçüde borçlu bir işverence işletilen biir madeni devralacak iktisadî Devlet Teşekkülü, ağır 
bir prim borcu ile karşılaşabilir. Bunu önlemek amacıyla Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 82 noi mad
desinin uygulanması bakımından bir istisna hükmü getirilmiştir. Faıkat işletme hakkı veya arama ruhsatna
mesi sahibinin Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borcunu ödemeden tazminatını alıp gitmesine fırsat ver
memek için, tazminattan yeterli miktarın ayrılarak Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 83 üncü maddesi hü
kümlerine tabi teminat olarak tutulacağı hükmü eklenmiştir. 

Madde 20. — Takdir komisyonunca tayin edilen tazminattan hangi sıraya göre kesinti yapılacağı husu
suna açıklık getirilmiştir. 

Madde 21. — Kuruluşlarca işletilmek üzere devralman madenler üzerinde ipotek, haciz ve ihtiyatî ted
bir gibi kayıtlamalar mevcutsa; bunların devralma tarihinde kalkması ve madenin bu kayıtlamalardan arın
mış olarak devralan kuruluşa devri amaçlanmıştır. Bu gibi kayıtlamalarla hakları güvence altına alınmış bu
lunan kimselerin zarara uğramaması için, karşılıklarının madeni devralan kuruluşça işletme hakkı sahibine 
ödenecek tazminattan kesilerek Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı emrine millî bankalardan birine ema
net olarak yatırılması ve durumun ilgili merci, makam ve kişilere bildirilmesi öngörülmüştür. 

Emanet olarak bankaya yatırılan karşılıkların kayıtlamalar kaldırıldığı ölçüde işletme hakkı sahibine öde
neceği veya yetkili mercilerin kararlarına göre işlem yapılacağı son fıkrada açıklanmıştır. 

Madde 22. — Maden Kanununa göre arama ruhsatnamesi ve işletme hakkı sahiplerinden alınan teminat
lar bir hüküm ifade etmeyeceğinden, bunlardan hazineye irat kaydolmamış kısımlarının iadesi kararlaştırılmış
tır. 

Madde 23. — 2172 sayılı Kanunla Devlet kuruluşlarınca işletilmekte iken, bu Kanunun 2 noi maddesi dı
şında kalan maden sahaları için uygulanan işlemler ve tesis edilen haklar kaldırılmıştır. Bu sahalar Maden 
Kanunu kapsamına alınmıştır. 

Madde 24. — Devlet kuruluşlarınca işletilmesinden vazgeçilen maden sahalarının bir an evvel çalışmaya 
başlaması için öncelikle eski hak sahiplerine iadesi düşünülmüş, zaman kaybına neden olunmaması için mü
racaat ve iade İşlemlerinin belli bir sürede yapılması amaçlanmıştır. 

Madde 25. — 2172 sayılı Kanun gereğince Devletçe işletilmesine karar verilen maden sahalarının ve kamu
laştırılan malların iadesinde, hak sahibinin, bu istemlerden dolayı zarar ziyan ve tazminat talebinde bulun
maması, bunları hali hazır durumu ile kabul etmesi hükme bağlanmıştır. 
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Madde 26. — Devletçe işletilmesine karar verilen maden sahalarının devrinde devredilen işçilerin Is Ka
nunundan doğan halklarının korunması ve kıdem tazminatının uygulanması konusunda açıklık, getirilmek 
istenilmiştir. 

Maden sahasının iadesini isteyen hak sahibinin devrettiği işçi sayısından azını talep etmemesi, kurumca alı
nan işçiler konusunda hak sahibi ile kurum anlaşamadığı takdirde bu işçilerin mağduriyetine meydan veril
memesi için yapılacak işlemler Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır.: 

Madde 27. — tade işlemlerinin tamamlanması için iadeyi isteyen hak sahibinin Bakanlık aleyhine açtığı 
davadan feragati şart koşulmuştur. 

Madde 28. — iadeye talep edenin 2172 sayılı Kanun gereğince kendisine ödenen tazminatı ve kurumca 
bu sahaya yapılan itfa edilmeyen masrafları geri ödemesi gerekir. 

Ancak taksitlendirme sureti ile ödemede kolaylık sağlanmıştır. 
Henüz ilgililere ödenmemiş tazminatın ise kuruma iadesi için kanunî dayanak getirilmiştir. 
Madde 29. — tade edilen maden sahalarında evvelce Maden Kanunu hükümlerine göre verilmiş süreler için 

eski hak sahiplerinin halkları saklı tutulmuş, kalan sürenin Kanunun yayımı tarihinde yeniden işlemeye baş
layacağı hükme bağlanmıştır. 

tade işlemi yapılan maden sahalarının maden sicilindeki kayıtlarının yeni duruma göre tescil işlemlerinin 
tamamlanması öngörülmüştür. 

Madde 30. — işletme hakkına sahip sahalardia iade ve teslim işlemleri sırasında kurumca işletme faaliyeti
ne ara verilmemesi, ancak sahayı geri alanın devir ve teslimden sonra, varsa sahada maden cevheri stokunu 
aynen muhafaza ve kurumu iade etmesi bu maddede düzenlenmiştir. 

Madde 31. — iadeyi isteyenin, kurumun 3 üncü şahıslarla yaptığı sözleşmeleri aynen kabul etmesi hükme 
bağlanarak, 3 üncü kişilerin sözleşmelerden doğan haklan saklı tutulmuştur. 

Madde 32. — iade olunan maden sahalarında üretimi teşvik edici ve önceki uygulamalar mukayese edile
rek zorlayıcı hüküm getirilmiştir. 

Şartlara uyulmaması halinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bu sahalar için özel fesih yetkM 
verilmiştir. 

Madde 33. — Kanundaki iade hükümlerinden eski hak sahiplerinin yararlanmamaları halinde sahadaki 
faaliyetlerin ilgili kuruluş tarafından yapılması öngörülmüştür. Bu tipteki sahaların, yeni bir talip çıkarak Ka
nundaki şartları yerine getirmesi halinde sahanın devredileceği ve öncelik sırası hükme bağlanmıştır. 

Madde 34. — Devlet kuruluşlarınca üretilen maden cevherlerinin çalınması ve yağma edilmesi halinde; bu 
suçu işleyenlere verilecek cezanın yarısından bir misline kadar artırılması prensibi kalbul edilmiştir. 

Bu maddede, gerek bu kanunla gerekse 6309 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre ilgili kuruluşlar uh
desinde bulunan maden sahaları ve işletilecek maden türlerine karşı işlenecek suçlara ilişkin cezalar getir!-
mistir. 

Madde 35. — Maden arama ve işletme hakkına sahip olmayanların maden cevheri çıkarmaları halinde ha
pis cezası ile cezalandırılması, çıkarılan cevherin zabt ve müsadere edilmesi, şayet çıkarılan bu maden cevheri 
mevcut değilse, bedellinin ödettirilmesi kalbul edilmiştir. 

Madde 36. — Hırsızlık ve yağma suçlarında kullanılan taşıma araçlarının müsadereleri hususu kabul edil
miştir. 

Madde 37. — Maden cevherleri aleyhine işlenen suçlarda sanıklar hakkında tahkikat ve duruşmalarının kısa 
zamanda yapılması maksadiyle 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanununun tatbik edilmesi uy
gun görülmüştür. 

Madde 38. — Eski hak sahibine iadesi imkânı doğan maden sahalarının iadesi konusunda uygulamaya açık
lık getirecek ve iadenin şekil ve şartları konusunda bu Kanunda yer almayan hususları düzenleyecek tebliğin 
hazırlanması Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bırakılmıştır. 

Madde 39. — Kanunun uygulanması nedeniyle yapılacak tescil ve benzeri intikal işlemlerinin, diğer konu
larda olduğu gibi, resim ve harçlardan muaf tutulması hükme bağlanmıştır, 

Geçici Madde 1. — 2T72 sayılı Kanun hükümlerine göre işlemleri yapılmış olan maden sahalarından el 
konulmamış bulunan ve bu Kanunun 2 nci maddesi kapsamına girmeyenler hakkında hiç bir işlem yapıla 
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mayacağı belirtilmiştir. İade kapsamında olan sahalar için eski hak sahiplerine tanınan imkân, el konmamış 
sahalar için geçerli kılınmıştır. 

Kanun kapsamında bulunan maden sahaflarından 2172 sayılı Kanuna göre işlemıleri yarım kalanlar için bu 
Kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 

Geçici Madde 2. — 2172 sayılı Kanun hükümlerine göre Danıştayca dehl tespiti yapılmış ancak el konma
mış maden sahalarının bu Kanuna göre devri esnasındaki ihtilaflara basit ve kolay çözüm yolu getirilmiştir. 
Bu durumdaki sahaların devir teslim esnasında saha sahibi ile kuruluş arasında çıkacak ihtilaf halinde, yerel 
mahkemelerde istenecek delil tespitini takiben sahaya el konacağı hususu düzenlenmiştir. Yapılacak delil tespi
tinde takdir komisyonu tutanaklarına göre eksiklik bulunması halinde, karşılıklarının indirileceği öngörülmüş
tür. 

Geçici Madde 3. — 2172 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre Maden Tetkik ve Araima Enstitüsünün 
alacaklarının tümünün takdir edilecek tazminattan kesilmesi ilkesi benimsenmiş ve bu yolda uygulamalar ya
pılmıştır. Bu Kanunun 10 uncu maddesiyle Maden Kanunu, anlaşmalar ve rezerv durumu dikkate alınarak 
Enstitü alacağının ne şekilde karşılanacağı bdirtitaiştir. Yeni düzenlemenin Maden Kanunu, anlaşma ve rezerv 
durumu yönünden hakkaniyete ve tatbikata uygun olması nedeniyle, 2172 sayılı Kanunun 12 nci maddesi
nin uygulamasının buna göre değiştirilmesi ve eşitliğin sağlanması amaçlanmıştır. Yeni uygulama nedeniyle 
eski saha sahiplerinin alacaklarının çıkması halinde, bunların ödenmesi yetkisi Kanunla verilmiş ve bu dü
zenlemeye gidilmiştir. 

Madde 40. — Devletçe İşletilecek Madenler Hakkındaki Kanunun uygulanması sonucunda, Ülkemiz ma
denciliğimiz konusunda ortaya çıkan aksaklıkları gidermek amacıyla, 2172 sayılı Kanun ve bununla ilgin' ka
rarnameler kaldırılmıştır. 

Madde 41. — Kanunun yürürlük tarihi düzenlenmiştir, 
Madde 42. — Kanunu yürürlüğe koyacak makam belirtilmiiştir. 

Geçici Komisyon Raporu 

TC 
Danışma Meclîsi 
Geçici Komisyon 23 Eylül 1982 
Esas No. : 1/118 

Karar No. : 3 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Bor, Kömür Alsfaltit, Fosfat, Demir Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini Düzen
leyen Kanun Tasarısını görüşmek üzere, Genel Kurulun 28il .19182 tarihli 511 inci Birleşiminde kurulması 

kabul edilmiş 'bulunan Geçici Komisyonumuzun 17 ve 25 Şubat, 13, 20, ve 27 Nisan, 4, 10, 11 ve 25 Mayıs, 
1, «, «5, '116, 22 ve 29 Haziran, 5, 6, 7, 8 ve 9 Temmuz 19812 tarihli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20 ve 21 inci Birleşimlerinde, Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanlığı, Btilbank Genel Müdür
lüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik Arama Enstitüsü Genel Di
rektörlüğü, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Demir Çelik İşletmele
ri Genel Müdürlüğü, Azot Sanayii Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Ticaret, Sanayi, 
Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, Türkiye Maden İhracatçıları Birliği, Türkiye Maden 
Müstahsilleri Birliği, Türkiye Maden İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanlığı, Balıkesir ve Kayseri 
Sanayi Odaları Başkanlıklarının ilıgili ve yetkili temsilcilerinin iştirakiyle geniş kapsamlı olarak her yönü 
ile tetkik ve müzakere olundu. 

Gerek tasarının gerekçesinde arz ve izah olunan hususları ve gerekse temsilcilerin verdikleri tamamla
yıcı bilgileri uygun ve yerinde mütalaa eden Geçici Komisyonumuz tasarının tümünü prensip alarak ka
bul ettikten sonra maddelerin müzakeresine geçmiştir. 
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'Bor, Kömür, Asfaİtiıt, Fosfat, Demir Madenleri ile, 'Nükleer Enerji Ham Maddelerinin İşletilmesini 
Düzenleyen Kanun Tasarısı, Türkiye'de ilk defa, bazı maden türlerinin ve sahalarının aranmasının ve iş
letilmesinin tamamen 'veya kısmen Devlet 'tekeline alınmasını öngörmektedir, 'Bu yönüyle Tasarıyı Anayasa
mızın öngördüğü karma ekonomi ilkesiyle bağdaştırmak zordur. 

Bilindiği üzere, Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan madenlerin aranması ve işletilmesi hakkının 
özel teşeibbü'se verilmesi kanunun açık iznine bağlanmış ve maden arama ve işletme konusu 6309 sayılı 
Kanunla düzenlenmiştir. 4.!liQ.fl'9t7l8 tarihli ve 211172 sayılı Kanunla, Özel kesime verilmiş olan maden arama 
ve işletme halklarının 'Bakanlar Kurulu kararıyla geri alınabileceği hükmü getirilmiş ve bu yönde uygula
malara geçilmiştir. Bu durum maden sektöründe karışıklıklara ve endişeli beklentilere yol açmıştır. 

İ21I72 sayılı Kanunun gerek hukukî ve gerekse uygulama açısından yaratmış olduğu ihtilafları, yetersiz
likleri ve ekonomik (kayıpları önlemek ve gidermek amacıyla söz konusu Kanunun iptaline gidilmesi düşü
nülerek, Hükümetçe, önce Millî Güvenlik Konseyine ve oradan Danışma Meclisine gönderilen ve Danışma 
Meclisi kararıyla kurulan Geçici Komisyonumuza havale edilen Kanun Tasarısı hazırlanmış ise de, Tasarı
nın '1 inci ve 2 nci maddeleriyle getirilmek istenilen hükümlerin aynen kabul edilmesi halinde bir çok made
nin ve Ibu madenlerden çolk az miktarda ihtiva eden diğer maden türlerinin ve alanlarının tamamen Dev
let tekeline geçmesi gibi ulusal çıkarlarımızla ve ekonomik gerçeklerle bağdaşmayacak bir durumun ortaya 
çıkmasından endişe edilmiştir. 

Şüphesiz, ülkemizin tüm kaynaklarının ve Ibu arada maden zenginlilerimizin ve varlıklarımızın en iyi ve 
ülke yararına en büyük katkıda bulunacak şekilde [işletilmesi ıtemel ilke olarak benimsenmiştir. Fakat, ma
den 'türlerinin ve alanlarının büyüik bir Ikısmının Devlet tekeline alınmasının bu yararı en yüksek düzeye 
çıkacağını iddia etmek zordur. 'Bu nedenledirki, Komisyonumuz, ekseriyetle, Devletleştirme ile kamu ya
rarını en yüksek düzeyde sağlama kavramlarını özleştirmekten kaçınmıştır. 

Tasarı üzerindeki gerek genel görüşmder ve gerekse maddeler üzerimde yapılan görüşmeler sırasında, 
ilgililerin ve özellikle Hükümet temsilcüerinkı açıklamaları, savunmaları ve verdikleri 'bilgiler ışığında, Ko
misyonumuz ekseriyetle şu temel ilkelerde birleşmiştir. :' 

— Enerji hammaddesi olarak kullanılacak maden türlerinde, Türkiye'nin enerji sorunları ve politikası 
göz önünde tutularak, Devlete bu madenlerin aranmasında ve işletilmesinde tam veya kısmî tekel durumu 

verilebilir-
—ı Bor tuzlarının dış pazarlamasında bir çeşit millî tekel durumu yaratılması gereklidir. 
— Yakıt politikasında bölgeler arası dengenin sağlanmasında ağırlık taşıyan bazı kömür (linyit) ve as-

faltit sahalarının kamu kesiminde olması yararlı olacaktır^ 
•—> Bu üç temel ilkenin dışında 'kalan maden türlerimin ve alanlarının aranması ve işletilmesi, kanunla, 

gerek kamu ve gerekse özel keşlime açık olmalı ve 2İI7I2 sayılı Kamunla devletleştirilem veya devletleştirme iş
lemleri askıda kalan maden sahalarının eski sahiplerine iade edilmesi imkânı getirilmelidir. 

Bu temel ilkelere dayalı olarak, Tasarının maddeleri üzerinde yapılan, inceleme, araştırma ve tartışma
lardan sonra Tasarıda aşağıdaki değişiklikler yapılmış ve bu şekliyle Danışma Meclisine sunulmasının uygun 
olacağına karar verilmiştir. 

Madde 1. — Tasarının .1 inci maddesi 2 nci maddenin (a) ve (b) fıkralarında yapılan değişikliklere 
göre yeniden düzenlenmiştir.. 

Madde 2. — Tasarının 2 nci maddesinin (a) bendinde yer alan bor madenlerinin özelliği ve diş pazar
lamada Millî Telkel gereği dikkate alınarak 3 üncü madde olarak ayrıca düzenlenmiştir. Fosfat' madenleri
nin işletilmesinde ne tam ve ne de kısmî tekel durumunu gerektiren 'bir hususun mevcut olmadığı dikkate 
alınarak maddeden çıkarılımıştır. Halen işletilen ve bilinen taş kömürü alanlarının (% 100,'e yakın bir bölü
münün kamu kesiminde olduğu dikkate alınarak bu madende tam telkel durumuna gidilmesine gerek ol
madığı kanısına varılarak taş kömürü maddeden çıkarılmıştır.. Radyum madeni bugün için nükleer enerji 
hammaddesi olarak kullanılmadığından ve bir ara element durumunda olduğundan maddeden çıkarılmıştır. 
Asfaltitler ise, bölgesel yakıt politikası bakımından önem taşıdığından ve Şırnak ile Silopi alanlarının top-
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lam Asfal'tit rezervlerinin \<f0 90ı dolayındaki 'bölümünü teşkil ettiklerinden Ibu d'kâ salha dışındakilerin ser
best ıbıralkılması için asfaltitler '2 nci maddenin <ıb) bendine akıtanimıştır, 

Yine 12 nci Maddenin (b) bendinden tek alıcısının Devlet olduğu ve İhalen devlâtleşltıirilen demir cevher
leri saJhalarınuı özel teşebbüs eliyle işletildiği dikkate alınarak 'demir madenlerinin maddeden çıikarılması 
uygun görülmüştür. ıDu suretle 2 nci maddenin (b) bendinde kömür (linyit) ve asfal'tit madenlerinin ve alan
larının ekli listelerde yapılan değiş/ikilikler çerçevesinde devletleştirilmesi ve devlet eliyle işletilmesi kaibul 
edilmiştir, 

2 nci Maddenin san paragrafı maddeden çıkarılmıştır, 
Bu değişikliklerle 2 nci madde yeniden kaleme alınmıştır,. 
Madde 3. — Tasarının 3 üncü maddesi 4 üncü madde olarak aynen muhafaza edilirken, 3 üncü mad

de olarak ıBor Madenlerinde üretimi planlanması ve pazarlanıması düzenlenmiştir. 
Madde 4. —> Tasarının 3 üncü maddesi 4 üncü madde olaralk aynen (benimsenmişitıir. 

Madde 5. —• Tasarının 4 üncü maddesi 5 inci madde olarak ve 'birinci satırdaki 2 nci madde 'kelimesin
den sonra «maddenin (a) 'bendindeki madenlerle (b) bendindeki maden sahaları ile» ifadesi «madde kap
samındaki» ifadesinin yerine 'konularak madde ıbu düzeltme ile kaleme alınmıştır. 

Madde 6. — Tasarının 5 inci maddesi 6 ocı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 7. — Tasarının 6 nci maddesi 7 nüi madde alarak aynen kaibul edilmiştir. 
Madde 8. — Tasarının 7 nci maddesi 8 inci madde olarak ve 1 inci fıkraya «geçici 1 inci madde hük

mü saklı kalmak kaydıyla» ibaresi ilave edilmek, (c) ve (d) fıkraları ise birleştirilmek suretiyle maddeye 
yeni bir şekil verilmiştir. 

Madde 9. — Tasarının 8 inci maddesi 9 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Tasarının 9 uncu maddesi 10 uncu madde olarak ve maddede yer alan 7 nci madde iba
resi 8 inci madde, (g) ve (h) bentleri de (f) ve (g) bentleri olarak değiştirilmiş ve bu şekliyle madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 11. — Tasarının 10 uncu maddesi 11 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 12. — Tasarının 11 inci maddesi 12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 13. — Tasarının 12 nci maddesi 13 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 14. — Tasarının 13 üncü maddesinde yer alan 19, 20 ve 21 sayılı madde numaralan sırasıyla 20, 

21 ve 22 numara olarak değiştirilmiş ve bu şekliyle madde kabul edilmiştir. 
Madde 15. — Tasarının 14 üncü maddesi 15 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 16. — Tasarının 15 inci maddesi 16 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 17. — Tasarının 16 nci maddesi 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 18. — Tasarının 17 nci maddesi 18 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 19. — Tasarının 18 inci maddesinde yer alan atıf maddesi 7'nin 8 olarak değiştirilmesiyle madde 

kabul edilmiştir. 
Madde 20. — Tasarının 19 uncu maddesinde yer alan atıf maddesi 7rnin 8 olarak değiştirilmesiyle mad

de kabul edilmiştir. 
Madde 21. — Tasarının 20 nci maddesi 21 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 22. — Tasarının 21 inci maddesinde yer alan atıf maddesi 20'nin 21 olarak değiştirilmesiyle 

madde kabul edilmiştir. 
Madde 23. — Tasarının 22 nci maddesi 23 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 24. — Tasarının 23 üncü maddesi 24 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 25. — Tasarının 24 üncü maddesi 25 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 26. — Tasarının 25 inci maddesinde yer alan atıf maddesi 24'ün 25 olarak değiştirilmesiyle 

madde kabul edilmiştir. 
Madde 27. — Tasarının 26 nci maddesi 27 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 28. — Tasarının 27 nci maddesi 28 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 29. — Tasarının 28 inci maddesi 29 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 30. — Tasarının 29 uncu maddesi 30 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 31. — Tasarının 30 uncu maddesi 31 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 32. — Tasarının 31 inci maddesi 32 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 33. — Tasarının 32 nci maddesinde yer alan 2 aylık süre yetersiz görüldüğünden 6 ay olarak 

değiştirilmiş ve bu şekliyle madde kabul edilmiştir. 
Madde 34. — Tasarının 33 üncü maddesinin 4 üncü satırındaki «kabul ve yerine getirdiği takdirde» iba

resi yazı kuralına uygun olarak «kabul ettiği ve yerine getirdiği takdirde» olarak değiştirilmiş ve madde bu 
şekliyle kabul edilmiştir. 

Tasarının, Dördüncü Bölümünde yer alan Ceza ve Usul Hükümleri başlığını taşıyan 34, 35, 36 ve 37 nci 
maddelere, bu tasarı kapsamında yer alması uygun görülmeyerek tasarı metninden çıkarılmış ve bu nedenle 
Beşinci Bölüm, Dördüncü Bölüm olarak düzenlenmiştir. 

Madde 35. — Tasarının 38 inci maddesi 35 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 36. — Tasarının 39 uncu maddesi 36 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 1. — Tasarının Geçici 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 2. — Tasarının Geçici 2 nci maddesinde yer alan «yerel mahkemeler» deyimi yerine 

«mahallî mahkemeler» deyimi konulmuş ve madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 3. — Tasarının Geçici 3 üncü maddesinde yer alan atıf maddesi 10'un 11 olarak değiş

tirilmesiyle madde kabul edilmiştir. 
Madde 37. — Tasarının 40 inci maddesi 37 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 38. — Tasarının 41 inci maddesi 38 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 39. — Tasarının 42 nci maddesi 39 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 2 nci maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak ve Bor madenlerinde üretim planlanması 

ve pazarlanmasını düzenleyen Komisyonumuzun kabul ettiği 3 üncü maddeyi de dikkate alarak tasarının baş
lığı «Maden Kömürü (Linyit), Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddeleri Olan Uranyum ve Toryum 
Madenlerinin işletilmesini ve Bor Tuzlarının Pazarlanmasını Düzenleyen Kanun Tasarısı» şeklinde değiştirilerek 
kabul edilmiştir. 

tşbu Raporumuz gereği için Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

M. Yılmaz ÖZMAN 
Katılmadığım maddeler için 

karşı oy yazım eklidir. 
Söz hakkım saklıdır. 

Başkan 

Doğan GÜRBÜZ 
Kâtip 

Bekir Sami DAÇE 
Üye 

Vahap GÜVENÇ 
Karşı oy yazım eklidir. 

Söz hakkım saklıdır. 
Üye 

Orhan CİVELEK 
Maddenin üzerindeki 

karşı oy yazım eklidir. 
Söz hakkım saklıdır 

Başkanvekili 

Hamdi AÇAN 
Üye 

Rahmi KARAHASANOĞLU 
Katılmadığım madde için karşı 

oy yazım eklidir. 
Üye 

Mehmet PAMAK 
Üye 

İsa VARDAL 
Muhalefet yazım eklidir. 

Maddeler üzerindeki oy hakkım 
Saklıdır* 

Üye 

Aydemir AŞKIN 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Halil Erdoğan GÜREL 
Uya 

Hilmi SABUNCU 
Muhalif olduğum 1, 2, 3, 

23, 24 ve 28 inci maddelerle 
ilgili söz hakkım saklıdır. 

Üye 
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MUHALEFET ŞERHt 

Ülkemizin bugün dünyada bilinen çeşitli madenlerden en şanslı olduğu maden bor mineralleridir. 

Bor madenlerinin rezerv itibariyle en zengin olduğu iki ülkeden birisi Türkiye diğeri A.B.D.'dir. Halen 
Türkiye dünyada bilinen bor rezervlerinin takriben % 60'na tek başına sahip bulunmaktadır. Ayrıca bor 
madenleri ülkemizin yeryüzünde tek başına söz sahibi olduğu tek madendir. Bu kadar şanslı ve avantajlı 
bulunduğu bu madenilerimiz, yakın bir geçmişe kadar gerek resmî ve gerekse özel kesime ait birçok kuru
luşlar tarafından işletilip dış ülkelere pazarlanması sonucunda, gereği şekilde değerlendirilememiş olup, mem
leketimiz yüzmilyonlarca dolara varan döviz kayıpları na uğramış bulunmaktadır. 

Gerek devlet ve gerekse özel kesim elinde bulunan maden yataklarının herbirisi ayrı ayrı dünya bor ihti
yacının tamamını yıllarca karşılayabilecek miktarda bulunmaktadır. Hal böyle olunca; her kuruluş ve şahıs 
daha fazla mal üretip dış ülkelere daha çok satış yapmak suretiyle kazançlarını artırma çaba ve yarışına 
girmiş, bunun neticesi olarak da birbirine karşı fiyat kırmak suretiyle memlekete gelen döviz miktarını azalt
mışlardır. Bu rekabet sonucu seksen dolara kadar düşmüş bulunan bor madeninin tonu tek elden devletçe 
işletilip satılmaya başlanması neticesinde son üç yıl içinde bor fiyatları devamlı şekilde artmak suretiyle 
ikiyüzelli dolara yükselmiş olup bu yıl bu rakamın da üzerine çıkmış bulunmaktadır. 

Bor madenlerinin tek elden satışı ihraç fiyatlarının yükselmesi yanında, devletin bu sahada yapmış ol
duğu büyük yatırımlar sayesinde bor madeninin ham cevher olarak Miracı yerine işlenmiş olarak ihracına 
da imkân vermiş ve bu surette seksen dolarlık ihraç fiyatı altıyüz dolara kadar yükselmiştir. 

Yıllardan beri özel sektör bu sahada istihsal ve ihracat yaptığı halde, gerek istihracın modernleştiril
mesi ve gerekse bor minerallerinin işlenmesi konusunda hiçbir yatırım yapmamış ve bu madenleri ham cev
her olarak ihraç etmek suretiyle döviz kaybına neden olmuştur. 

Yukarıda belirtmiş olduğumuz sebepler nedeniyle, bor madenleri mutlak suretle devletçe tek elden ihraç 
edilmesinde ülkemizin çıkarları açısından zorunluluk görmekteyiz. 

Bor sahalarının Devlet eliyle işletilmesinde sayısız faydalar vardır. 

Detaylı arama çalışmalarıyla rezervin hakikî miktarı, cevherleşme şekli ve işletme projelerine esas ola
rak bütün veriler teşvik edilebilecek, havza projenin uygulanmasıyla işletme zayiatları azaltılacak, rezervin 
tamamına yakını değerlendirilebilecek, işgücü, makine parkı ve malzeme kullanımında koordinasyon sağla
nacak, ocak işletmeleri gerektiğinde birbirlerine takviye ederek üretimin aksamasına meydan verilmeyecektir. 

Bunun yanında, özel şahıs ve kurumlara ait olup da devletleştirillen bor madenlerinin tekrar eski sahip
lerine iade edilmek suretiyle bu şahıs ve şirketler eliyle işletilmesinin de yurt çıkarlarıyla bağdaşmadığı gö
rüşündeyiz. 

Zira, bugün dünya ülkelerinin bor talebi bellidir. Bu talebin tamamını tek başına devlet kuruluşu olan Eti-
bank tarafından karşılanabilmektedir. 

Dünya bor istihlaki her yıl yaklaşık % 3,5 oranında artmaktadır. Bu artış dahi yine Etibank tarafından 
kolaylıkla temin edilebilecek durumdadır. 

Hal böyle iken Komisyonun kabul ettiği metinde yer aldığı şekliyle, özel kesime de istihraç yapmak ve 
yapılan istihracın devletçe satın alınması zorunluluğunun getirilmesini memleket menfaatleri açısından sa
kıncalı olduğu görüşündeyiz. Zira, tek başına Etibank tüm ihraç taleplerini karşılarken özel sektör de istih
raç yapacak olursa ve bir de bunlara devletçe satın alma zorunluluğu getirilirse, ellinde maden bulunan her şahıs 
ve kuruluş fazla para kazanmak amacıyla gereğinden fazla maden çıkarıp devlete satacağından, talep fazla
lığı karşısında, ya devlet kendi işletmelerini kapatmak zorunda kalacak veya çeşitli baskılar nedeniyle gere
ğinden fazla maden alarak stoklama durumuna gidecektir. Bu durum ise devletin esasen kıt olan imkânla
rını yeni yatırım sahaları yerine bu ölü stoklara bağlanmasına yol açacak ve devlet büyük zararlara maruz 
kalacaktır. 

Danışma Meclisi (S, Sayısı : 184'e i inci Ek) 



— 14 — 

Netice itibariyle bor konusunda dünya piyasasında söz sahibi olabilmemiz için bütün sahaların Devle 
eliyle işletilmesinde üretim planlaması, pazarlama ve yatırım hedefleri açısından kesin zaruret olması 
hasebiyle komisyonca yapıllan değişikliğe karşıyız. 

Diğer maddeler üzerindeki söz hakkımız saklıdır. 

M. Yılmaz ÖZMAN Orhan CİVELEK Vahap GÜVENÇ 
Başkan Başkanvekili Üye 

M. Rahmi KARAHASANOĞLU İsa VARDAL 
Üye Üye 

3 Kasım 1982 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Bor, Kömür, Asfaltit, Demir Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini Düzenleyen 
Kanun Tasarısı geçen yasama yılında bir Karma Komisyonda ele alınmış ve bu Komisyonun raporu yasama 
yılının son günlerinde Danışma Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. 

İçtüzüğümüzün 19 uncu maddesi uyarınca Komisyonlar yasama yılı başında bir yıl için seçildiğinden 
yeni yasama yılında buna göre Komisyonlar yeniden seçilmiştir, içtüzüğümüzün 43 üncü maddesi uyarınca 
daha önce Başkanlığa sunulmuş olan raporlar hakkında yeni seçilen Komisyonlarda bu raporların benimsen
mesiyle ilgili olarak yeni bir karar alınması gerekmektedir, 

Komisyonlarımız yeniden seçilmiştir. Ancak Karma Komisyonlar daimî komisyon olmadıklarından ve her 
defasında ihtiyaca göre seçildiğinden yeni yasama yılına geçilmesiyle birlikte eski Karma Komisyonlar orta
dan kalkmış oluyor. 

Daimî Komisyonlar için uygulandığı üzere yeni yasama yılıyla birlikte yeni bir Karma Komisyon doğ
rudan doğruya seçilmediğinden ve eski Karma Komisyon da ortadan kalkmış olduğundan evvelce hazırlan
mış olan raporun esas Komisyon olan iktisadî işler Komisyonunca ele alınması uygun görülmektedir. 

Bu hususta yeni bir iKarma Komisyon kurulmasında hiçbir yarar görülmediğinden tasarının çabuklaş
tırılması yerine geciktirilmesine sebep olunacağı düşüncesiyle yeni bir Karma Komisyonun kurulmasına baş-
vurulmamasını ve tasarının asıl sahibi ve Esas Komisyon olması gereken İktisadî işler Komisyonuna hava
lesi saygı ile arz olunur. 

Nuri ÖZGÖKER Akif ERGİN AY A. Fehmi KUZU OĞLU 

Cavidan TERCAN Hidayet UĞUR Teoman ÖZALP 

Turgut ORAL Recep MERİÇ Mahmut AKKILIÇ 

Orhan CİVELEK Adnan OREL İsa VARDAL 

Mustafa ALPDÜNDAR 

NOT : Danışma Meclisi Genel Kurulunun 3.11.1982 Tarihli 9 uncu Birleşiminde kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S, Sayısı : 184'e 1 inci. Ek) 
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İktisadî İşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

İktisadî İşler Komisyonu 2 Mart 1983 
Esas No. : 1/118 

Karar No. : 6 

DANIŞMA MECLISt BAŞKANLIĞINA 

Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demir Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini Dü
zenleyen Kanun Tasarısını görüşmek üzere, Genel Kurulun 28.1.1982 tarihli 51 inci birleşiminde geçici bir 
Komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. 

Bu geçici komisyon, gerekli çalışmaları yaparak: 23.9.1982 tarih ve 1/118 Esas Nolu raporunu Danışma 
Meclisi Başkanlığına sunmuştur. 

Ancak, Anayasa tasarısı üzerindeki çalışmalar nedeniyle geçen yasama yılında sonuçlandırılamayan bu 
tasarı yeni yasama yılında Danışma Meclisi Genel Kurulunun 3 Kasım 1982 günü yaptığı 9 uncu Birleşimin
de alınan karar gereğince Başkanlıkları tarafından 4 Kasım 1982 günü Danışma Meclisi İçtüzüğünün 43 
üncü maddesi gereğince işlem yapılmak üzere seçimi yenilenmiş bulunan iktisadî İşler Komisyonuna ha
vale edilmiştir. 

Komisyonumuz 8.12.1982 günü yapmış olduğu 7 nci Birleşiminde bu tasarı üzerinde Geçici Komisyon
ca hazırlanmış olan raporu inceledikten sonra raporun benİmsenmemesini ve tasarının büyük önemi ve Ko
misyonun aslî fonksiyonları içerisinde bulunması nedeniyle Komisyonda yeniden esaslı bir şekilde ele alın
masını ve öncelik ve ivedilikle görüşülmesini kararlaştırmıştır. 

Tasarıda yer alan bazı madenler üzerinde değişik görüşlerin ortaya atılmış olduğu saptanınca konunun 
etraflı bir şekilde etüdüne imkân sağlamak amacıyla bu maden işletmelerinin yerinde incelenmesi lüzumlu 
görülmüş ve Danışma Meclisi Başkanlığının bilgi ve müsaadeleri içinde Komisyon üyelerinin çoğunluğu 
14, 15 ve 16 Aralık 1982 günlerinde Kırka, Emet, Bigadiç ve Bandırma 'bölgelerinde'ki maden ocakları ile te
sis ve işletmelerde incelemeler yapma fırsatı elde etmişlerdir, 

Komisyonumuz bu yerinde incelemelerden sonra 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30 Aralık 1982 ve 5, 6, 10, 11, 
12, 13 Ocak 1983 günleri yapılmış bulunan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 inci Birleşim
lerinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının bizzat ve hu Bakanlığa bağlı Etibank Genel Müdürlüğü, Tür
kiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğü ve Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür ve yetkili elemanlarıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye 
Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü yetkili temsilcilerinin katılmalarıyla tasarının tümü ve maddeleri 
üzerinde ayrıntılı ve teknik inceliklere inen geniş kapsamlı görüşmeler yapmıştır. 

Bu birleşimlerde ayrıca, daha önce Geçici Komisyona görüş bildirmek üzere davet edilmiş bulunan çe
şitli kurum ve kuruluşlara ait temsilcilerin komisyonda yapmış oldukları ve tutanaklarda belirlenen açıklama
ları ile Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, Türkiye Maden İhracat
çıları Birliği, Maden Müstahsilleri Derneği, Türkiye Maden İşçi Sendikaları Federasyonu ve bazı Sanayi 
Odalarının yazılı göfüsleri incelenmiş ve konunun çolc kapsamlı bir şekilde etüd edildiği ve yeteri derecede 
aydınlanmış olduğu saptanarak Komisyona aynı temsilcilerin yeniden davet edilmesine lüzum görülmemiş 
ve Hükümet temsilcileriyle birlikte tasarı üzerindeki çalışmalar sonuçlandırılmış ve Tasarıya Hükümetin 
de 'katılmasıyla düzeltilmiş yeni şekli verilmiştir. 

Tasarı, 1982 Anayasası gözönünde bulundurularak ve 6309 sayılı «Maden Kanunu» ile 2172 sayılı «Dev
letçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun» nun uygulamaları dikkate alınarak değerlendirilmiştir. 

Danışma Meclisi (S, Sayısı : 184'© 1 inci Ek) 
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Buna göre tasarıda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 
Hükümet tasarısının amaç maddesini oluşturan 1 inci maddesinden fosfat, taşkömürü ve demir cevheı 

sahalarının aranması ve işletilmesinin Devletçe yapılması ilkesinden vazgeçilmiş ve bunun yerine; Hükümet 
tasarısının gerekçesinde belirtilen mülahazaların komisyonumuzca da benimsenmesi ve geçerli görülmesi sebebiy
le, sadece; Bor, Asfaltit, Uranyum, Toryum madenlerinin tamamının aranması ve işletilmesi ile kömür sa
halarından bazılarının Devletçe işletilmesi ilkesi benimsenmiştir. 

Amaç maddesi olan 1 inci maddeden, kömür, fosfat ve demir madenlerinin çıkarılması sonucu, kapsam 
maddesini oluşturan 2 nci maddede, arama ve işletmesi devlet kuruluşlarınca yapılacak madenlerle ilgili 
olarak, 

a) fıkrasından, fosfat, taşkömürü, radyum madenleri ile 
fb) fıkrasından da Demir cevheri sahaları kapsam dışı bırakılmıştır. 

Ayrıca, 2 nci maddenin son fıkrasında: 

«(a) bendinde belirtilen maden türleri mahlut olarak işletilmesi talepleri kabul edilmez. Bu takdirde mah
lut madene esas olan madenin de işletilmesi Devlet kuruluşlarınca yapılır.» ibaresi mahlut tabirinin tatbi
katta güçlükler yaratacağı düşüncesiyle Tasarıdan çıkarılmıştır. 

Tasarının 3 üncü maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 4 üncü maddesi ise komisyonumuzca 2 nci maddede yapılan değişiklikler göz önüne alınarak 

yeniden düzenlenmiştir. 
Tasarının 5 inci ve 6 nci maddeleri komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 7 nci maddesinin c ve d fıkralarındaki maliyet bedellerini dikkate alan Komisyonumuz iki 

fıkrayı tek bir fıkra olarak yeniden düzenlemiştir. 
Tasarının 8 inci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasındaki (ç) ve son fıkrasındaki (h) bendleri Tasarının 7 nci 

maddesinde yapılan değişiklik sebebiyle yeniden düzenlenmiş olup (g) bendi (f) bendi olarak (h) bendi de 
(g) bendi olarak değiştirilmiştir. 

Tasarının 10 uncu ve 11 inci maddeleri komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 12 nci maddesinin 4 üncü satırındaki (diğer davalara tercihan) ibaresine açıklık getirilerek bu

nun yerine (öncelikle) kelimesinin konulması daha uygun görülerek madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 
Tasarının 13 üncü, 14 üncü, »15 inci, 16 nci, 17 nci, 1(8 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 22 nci, 23 üncü, 24 

üncü, 25 inci, 26 nci, 27 nci, 28 inci, 29 uncu, 30 uncu, 31 inci maddeleri komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Tasarının 32 nci maddesi ile ilgili olarak bu maddenin üretimi teşvik edici bir anlam taşımadığı, özel şart
ların bu kanunla getirilmemesi gerektiği; ayrıca 6309 sayılı Kanunda bununla ilgili hükümler olduğunu göz 
önüne alan komisyonumuz bu maddenin tasarıdan çıkarılmasını kararlaştırmıştır. 

Tasarının 33 üncü maddesini 32 nci madde, 34 üncü maddesini 33 üncü madde, 35 inci maddesini 34 
üncü madde, 36 nci maddesini 35 inci madde, 37 nci maddesini 36 nci madde, 38 inci maddesini 37 nci mad
de, 39 uncu maddesini 38 inci madde olarak komisyonumuz aynen kabul etmiştir. 

Tasarının Geçici 1 inci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının Geçici 2 nci maddesinin 3 üncü satırındaki (yerel) kelimesi günümüzde kullanılan deyimiyle 

(mahallî) olarak değiştirilerek aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının Geçici 3 üncü maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz maden sahalarından çıkarılmış bulunan ve henüz imrar edilmemiş cevher, bakiye yığını, 
cüruf stokları ve paşaların devrindeki durumuna açıklık getirmek amacıyla Tasarıya Geçici 4 üncü madds 
olarak yeni bir maddenin ilave edilmesini kararlaştırmıştır. 

Tasarının 40 nci maddesini 39 uncu madde, 41 inci maddesini 40 nci madde, 42 nci maddesini 41 inci 
madde olarak komisyonumuz aynen kabul etmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 184'e 1 inci Ek) 
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Ayrıca komisyonumuz tasarının 2 nci maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak Tasarı başlığını «2172 
sayılı Kanunun iptali ve Devletçe işletilecek madenlerle, maden sahaları hakkında kanun tasarısı» olarak de
ğiştirmiştir. 

Raporumuzun komisyonumuza havale edilen dosya ile birlikte gereği için ilişikte sunulduğu saygıyla arz 
olunur. 

Nuri ÖZGÖKER 
Başkan 

Orhan CİVELEK 
Üye ' 

Bu Kanunda Sözcü 

(A. Nedim ERAY 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Turgut ORAL 
Üye 

M. Yılmaz ÖZMEN 
Söz hakkım saklıdır 

Başkanvekili 

Halil Erdoğan GÜREL 
Genelde ve maddeler üzerinde söz 

hakkım saklıdır 
Kâtip 

Sadi ERDEM 
Üye 

Paşa SARIOĞLU 
Söz hakkım saklıdır bazı m 

ile ilgili karşı oy yazım el 
Sözcü 

Aydemir AŞKIN 
Söz hakkım saklıdır 

Üye 

Cevdet KARSLI 
Üye 

Dündar SÖYER 
Üye 

(İmzada bulunamadı 

KARŞI OY YAZISI 

Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demir Madenleri ile Nükleer Hammaddelerinin işletilmesini Düzenleyen 
Kanun Tasarısının hükümetten gelen şekli ile benimsenmesi, bugünkü durumda süregelmekte olan bazı ma
denlerin işletilmesinde ki ihtilafa ve soruna bir çözüm getirdiği için aynen benimsenmesinin çok yerinde ola
cağı kanaatindeyim. 

Sorun bu madenderin kimler tarafından işletilmesi değil, ülke yararına kamu yararına en iyi 
şekilde işletilmesidir. Hükümetçe sevk edilen değişiklik tasarısı ilgili kamu kuruluşlarınca aran
ması ve işletilmesi gereken madenlerle sadece belli sahalarda ki madenlerin işletilmesini en asga
rî düzeyde öngörüldüğünden ve böylece sanayiin ve enerjinin gerektirdiği hammaddelerin istenilen 
zamanda ve istenilen miktarda teminin güvence altına alınmış olacağından, tasarının ikinci mad
desinin a) bendine alınan taşkömürü ve fosfat'ın buradan çıkarılarak b) bendine alınmasına ve b) 
bendindeki Linyit sahalarının 97'den 62'ye indirilmesine, dört adet demir sahasının devletçe işletilmesinin 
maddeden çıkarılmasına karşıyım. Çıkarılan Linyit sahalarının herbirisi üzerinde bir enerji santralı kurulacak 
kadar rezerv vardır. Ayrıca TKÎ bu sahalardan halkın ısınma ihtiyacı için gereken Linyiti de en uygun fiyat
la sağlamak suretiyle piyasayı kontrol altında tutmaktadır. 

'Bu sebeple ve ayrıca 7 nci maddede komisyonca yapılan değişiklik ile 3'2 nci maddenin tasarıdan çıkarıl
masından dolayı yapılan değişikliğe karşı olduğumdan bunlar aleyhinde oy kullandığımı arz ederim. Saygı
larımla. 

Paşa SARIOĞLU 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demfr Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini 
Düzenleyen Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Devlet Kuruluşlarınca İşletilecek Madenler 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu Kanunla; bor, fosfat, asfaltit, taşkömürü madenleri ve nükleer enerji hammadde
leri olan radyum, uranyum, toryum madenlerinin tamamı ile kömür ve demir madenlerinin bir kısmımn 
Devlet kuruluşlarınca işletilmesi ve 2172 sayılı Kanunla Devlet kuruluşlarınca işletilmesine karar verilen kö
mür ve demir sahalarından bazılarının iadesi ile ilgili esaslar düzenlenmiştir, 

Kapsam •• 

MADDE 2, — Aşağıda belirlenen maden türlerinin aranması ve işletilmesi hu madenlerle ilgili Devlet 
kuruluşları taralından yapılır. 

a) (Bilumum bor, fosfat, asfaltit, taşkömürü, radyum, uranyum ve toryum madenleri, 
b) İti adları Ve numaraları bu Kanuna ekli listede belirtilen linyit kömürü ve demir cevheri sahaları. 
(a) bendinde belirlenen maden türlerinin mahlut olarak işletilmesi talepleri kalbul edilmez, Bu takdirde 

mahlut madene esas olan madenin de işletilmesi Devlet kuruluşlarınca yapılır, 

Süreler : 

MADDE 3. - - <Bu Kanun kapsamına giren ve Devlet kuruluşları, tarafından işletilen veya işletilecek olan 
maden türlerinde Maden Kanununun süreyle ilgili hükümleri hu kuruluşlar için uygulanmaz. 

DeVlet kuruluşları bu sahaları bizzat işleteceği gibi, gereğinde Bakanlar Kurulu Kararı ile anlaşma sure
tiyle özel sektörle ortaklaşa işletebilir veya işlettirebilir. 

2 nci maddenin (b) bendi kapsamında belirtilen maden sahalarında, ilgili kuruluşlarca yapılan etüt ve ara
malar sıonucu, hu kuruluşlarca işletilmesinin rantabl olmadığı tespit edilen maden salhalarının Devletçe işletil
mesinden Bakanlar Kurulu Kararı ile vazgeçilebilir. Bu takdirde aynı sahalar için Maden Kanunu hüküm
leri' uygulanır. 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Maden Kömürü (Linyit), Asfaltit Madenleri ile Nük
leer Enerji Hammaddesi Olan Uranyum ve Toryum 
Madenlerinin İşletilmesini ve Bor Tuzlarının Pazar-

lanmasını Düzenleyen Kanun Tasarısı. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Devlet Kuruluşlarınca İşletilecek ve 
Pazarlanacak Madenler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun almacı.; uranyum ve 
toryum madenlerinin tamamı ile maden kömürü 
(linyit) ve asfaltit madenlerinin bir kısmının Devlet 
Kuruluşlarınca işletilmesi ve 2177 sayılı Kanunla, 
Devlet Kuruluşlarınca işletilmesine karar verilen bor 
ve demir sahalarının tamamı ile maden kömürü (lin
yit) ve asfaltit sahalarından bazılarının iadesi ile ilgi-
gi esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Aşağıda belirlenen maden türleri
nin aranması ve işletilmesi bu madenlerle ilgili Dev
let kuruluşları tarafından yapılır. 

a) Bilumum uranyum ve toryum madenleri, 
b) 11 adları ve numaraları bu Kanuna ekli lis

tede belirtilen asfaltit ve maden kömürü (linyit) sa
haları. 

Bor madenlerinde üretim planlaması ve pazarlan-
ması 

MADDE 3. — Bor madenleri 2172 sayılı Kanun
dan önceki statü içinde kamu kuruluşları ve özel 
sektör tarafından işletilir. 

Üretim Devlet tarafından planlanır. Bu plan da
hilinde yürütülen bor madenleri ve türevleri Devlet 
tarafından satın alınır ve pazarlaması münhasıran il
gili Devlet kuruluşu tarafından yapılır. 

Süreler 

MADDE 4. — Tasarının 3 üncü maddesi 4 üncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

2172 Sayılı Kanunun İptali ve Devletçe İşletilecek 
Madenlerle, Maden Sahaları Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Devlet Kuruluşlarınca İşletilecek Madenler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunla; bor, asfaltit, uran
yum, toryum madenlerinin tamamının aranması ve 
işletilmesinin, kömür sahalarından bir kısmının işle
tilmesinin Devlet kuruluşlarınca yapılması ve 2172 
Sayılı Kanunla Devlet kuruluşlarınca işletilmesine ka
rar verilen kömür sahalarından bazıları ile demir saha
larının tamamının iade edilmesine ilişkin' esaslar dü
zenlenmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Aşağıda belirlenen maden türleri
nin aranması ve işletilmesi bu madenlerle ilgili Dev
let kuruluşları tarafından yapılır. 

a) Bilumum bor, asfaltit, uranyum ve toryum 
madenleri, 

b) İl adları ve numaraları bu Kanuna ekli lis
tede belirtilen linyit kömürü sahaları. 

Süreler 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (Ŝ  Sayısı : 184'e i inci Ek) 
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Madenler Üzerinde Alınacak Tedbirler : 

MADDE 4. — Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 2 nci madde kapsamındaki madenlerle ilgili ara
ma ruhsatnameleri ve işletme talepleri ile işletme haklan 'başkalarına devredilemez. Yeni arama ruhsatna
mesi verilemez^ Mevcut işletme ruhsatnameleri yenilenemez veya imtiyaza çevrilemez. Bu madenler üze
rinde haciz ve ipotek kurulamaz. 

Kapsamda (belirtilen madenlerin Devlet kuruluşlarına intikaline kadar sürecek olan faaliyetleri Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 38 nci maddeye göre çifcartrlacak tebliğlerdi düzenlenir, 

İKİNCİ BÖLÜM 

Takdir Komisyonu - Tazminat - Devir İşlemleri 

Takdir Komisyonunun Kurulusu : 

MADDE 5i, — Bu Kanuna göre Devlet kuruluşlarına devredilecek olan maden sahalarında yapılacak 
tespit ve takdir işlemleri. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcisi başkanlığında, Maliye Bakanlığı, 
Sosyal OülvenlÜk Bakanlığı, madeni devralacak kuruluş temsilcileri ile yerel sanayi, yoksa en yakın ticaret ve 
sanayi odasının kendi mensupları arasından görevlendirecekleri bir temsilciden teşekkül edecek beş kişilik 
takdir ıkbmisyonları tarafından yürütülür. 

Takdir Komisyonunun Çalışma Esasları : 

MADDE 6. — Takdir komisyonlarmın çalışma esasları, görev süreleri ve ücretleri Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.) 

Tazminatların Hesaplanması : 

MADDE 7. — Bu Kanuna göre Devletçe işletilecek maden sahaları için arama ve işletme hakkı sahip
lerine ödenecek tazminat miktarı aşağıdaki esaslara göre hesaplanır : 

a) İşletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazının amortismanlar düşüldükten sonra kalan maliyet bedeli, 

b) îşietme hakkı sahibinin mülkiyetinde olup madenin işletilmesi için gerekli arazinin bu Kanunun ya
yımı tarihindeki alım - satım ibedeli, 

Jşletme hakkı salhibi lehine kamulaştırılmış arazide kamulaştırma bedeline ibu Kanunun yayımı tarihine 
kadar geçen süre için yıllık ;% 10 faiz eklenmek suretiyle bulunacak miktar esas alınır. Ahcak bu miktar 
arazinin alım - satım bedelini geçemez. 

c) Maden Kanununun 100 üncü maddesinin 1 inci fıkrası kapsamına giren kuyu, galeri ve iksa tesisleri
nin amortismanlar düşüldükten sonra kalan maliyet bedelleri, 

d) Diğer tesis ve 'binaların bu Kanunun yayımı tarihindeki yapım maliyetlerine göre hesaplanacak be
dellerinden, bu bedeller üzerinden hesaplanacak amortismanlar düşülmek suretiyle bulunacak değerleri, 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 184'e 1 inci Ek) 
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Devletçe işletilecek madenler ve bu maden saha-
lan üzerinde alınacak tedbirler 

MADDE 5. — Bu Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren 2 nci maddenin (a) bendindeki madenlerle 
(b) bendindeki maden sahaları ile ilgili arama ruh
satnameleri ve işletime talepleri ile işletme hakları 
başkalarına devredilemez. Mevcut arama ve işletme 
ruhsatnameleri yenilenemez ve imtiyaza verilemez. 
Bu madenler ve maden sahaları üzerine haciz ve ipo
tek konulamaz. 

Kapsamda belirtilen maden ve maden sahaları
nın Devlet kuruluşlarına intikaline kadar sürecek olan 
faaliyetleri Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca 
4 üncü maddeye göre çıkartılacak tebliğlerle düzenle
nir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Takdir Komisyonu - Tazlminat - Devir İşlemleri 

Takdir Komisyonunun kuruluşu 

MADDE 6. — Tasarının 5 inci maddesi 6 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Takdir Komisyonunun çalışma esasları 

MADDE 7. — Tasarının 6 ncı maddesi 7 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tazminatların hesaplanması 

MADDE 8. — Bu Kanuna göre Devletçe işleti
lecek maden sahaları için arama ve işletme hakkı sa
hiplerine ödenecek tazminat miktarı, Geçici 1 inci 
madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki esas
lara göre hesaplanır. 

a) İşletme ruhsatnamesi veya işletme 'imtiyazı
nın amortismanlar düşüldükten sonra kalan maliyet 
bedeli, 

b) İşletme hakkı sahibinin mülkiyetinde olup, 
madenin işletilmesi için gerekli arazinin bu Kanu
nun yayımı tarihindeki ahım - satım bedeli, 

İşletme hakkı sahibi lehine kamulaştırılmış ara
zide kamulaştırma bedeline bu Kanunun yayımı ta
rihine kadar geçen süre için yıllık '% 10 faiz eklen-

(İktisadî işler Komisyonunun kaibul ettiği metin) 

Devletçe işletilecek madenler ve bu maden sahaları 
üzerinde alınacak tedbirler 

MADDE 4. — Bu Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren 2 nci maddenin (a) bendindeki madenlerle 
(b) bendindeki maden sahaları ile ilgili arama ruhsat
nameleri ve işletme talepleri ile işletme hakları baş
kalarına devredilemez. Mevcut arama ve işletme ruh
satnameleri yenilenemez ve imtiyaza verilemez. Bu 
madenler ve maden sahaları üzerine haciz ve ipotek 
konulamaz. 

Kapsamda belirtilen maden ve maden sahalarının 
Devlet kuruluşlarına intikaline kadar sürecek olan 
faaliyetler Enerji ve Tabiî 'Kaynaklar Bakanlığınca 
38 inci maddeye göre çıkartılacak tebliğlerle düzen
lenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Takdir Komisyonu - Tazminat - Devir İşlemleri 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tazminatların hesaplanması 

MADDE 7. — Bu Kanuna göre Devletçe işleti
lecek maden sahaları için arama ve işletme hakkı sa
hiplerine ödenecek tazminat miktarı aşağıdaki esaslara 
göre hesaplanır: 

a) İşletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazının 
amortismanlar düşüldükten sonra kalan maliyet bedeli, 

b) İşletme hakkı sahibinin mülkiyetinde olup ma
denin işletilmesi için gerekli arazinin bu Kanunun 
yayımı tarihindeki alım - satım bedeli, 

İşletme hakkı sahibi lehine kamulaştırılmış arazi
de kamulaştırma bedeline bu Kanunun yayımı tari
hine kadar geçen süre için yıllık % 10 faiz eklenmek 
suretiyle bulunacak miktar esas alınır. Ancak bu 
miktar arazinin alım - satım bedelini geçemez. 
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Maden Kanununun 125 inci maddesi gereğince işletme hakkı sahibi lehine kamulaştırılmış tesis ve bina
larda, kamulaştırma bedellerine bu Kanunun yayımı tarihline kadar geçen süre için yıllık |% 10i faiz eklen
mek suretiyle bulunacaSk tutarlardan, bu tutarlar üzerinden hesaplanacak amortismanlar düşülmek suretiyle 
bulunacak miktarlara itibar olunur. Ancak bu miktarlar tesis ve binaların yukarıdaki usule göre yapım ma
liyetleri esas alınmak suretiyle bulunacak değerlerini geçemez. 

e) /Araç ve gereçlerle malzeme gibi taşınır malların hu Kanunun yayımı tarihindeki alım - satım be
delleri, 

f) Geçici işgal konusu arazi için işletme hakkı sahibince ödenmiş tazminatın işgal süresinin madenin 
devraknmasından sonraki kısmına tekabül eden miktarı, 

g) Kanunun yayımı tarihinde mevcut ve madenin özelliklerine göre yapılması olağan sayılabilecek söz
leşmelerin, işletme hakkının geri alınması nedeniyle yerine getirilememesi sonucunda yoksun kalınacak kârın, 
o maden cinsindeki ortalama kâr hadlerine göre hesaplanacak değeri; 

Şu kadar ki, bu sözleşmelerin şartnamede yazılı asgarî miktarlar itibariyle işletme ruhsatnameli maden
lerde altı aylık, işletme imtiyazlı madenlerde bir yıllık üretim kapasitesini aşan kısımları dikkate alınmaz. 
Bu sözleşmeler yerine getirilebilmiş olsaydı, işletme hakkı sahibince ödenecek olan Devlet hakkı ve varsa 
Maden Kanununun 136 ncı maddesinin (B) bendinde yazılı buluculuk hakkı, kâr yoksunluğu tazminatından 
indirilir. 

h) Itşletme hakkı talepli madenler ile arama ruhsatnameli madenlerde kâr yoksunluğu tazminatı öden
mez. Arama masraflarının cevher satışlarıyla karşılanmayan kısmı bu toplama eklenir veya cevher satışı be
dellerinin arama masraflarını aşan kısmı bu toplamdan indirilir, 

i) işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiplerine ödenecek tazminatın hesaplanmasında rezervler 
dikkate alınmaz^ 
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mök suretiyle bulunacak miktar esas alınır, Ancak, 
bu miktar arazinin alım - satım bedelini geçemez. 

c) Kuyu, galeri ve iksa tesisleri ile, diğer tesis ve 
binaların bu Kanunun yayımı tarihindeki yapım ma
liyetlerine göre hesaplanacak bedellerinden, bu be
deller üzerinden hesaplanacak amortismanların dü
şülmek suretiyle bulunacak değerleri. 

İşletme hakkı sahibi lehine kamulaştırılmış tesis 
ve binalarda, 'kamulaştırma bedellerine bu Kanunun 
yayımı tarihine kadar geçen süre için yıllık % 10 faiz 
eklenmek suretiyle bulunacak tutarlardan, bu tutar
lar üzerinden hesaplanacak amortismanlar düşülmek I 
suretiyle bulunacak miktarlara itibar olunur. Ancak, 
bu miktarlar tesis ve binaların yukarıdaki usule göre 
yapıım maliyetleri esas alınmak suretiyle bulunacak 
değerlerini geçemez. 

d) Araç ve gereçlerle malzeme gibi taşınır mal- I 
ların bu Kanunun yayımı tarihindeki alım - satım I 
bedelleri, I 

e) Geçici işgal konusu arazi için işletme hakkı 
sahibince ödenmiş tazminatın işgal süresinin made- I 
nin devralınmasından sonraki kısmına tekabül eden 
miktarı; I 

f) Kanunun yayımı tarihindeki mevcut ve ma- I 
denin özelliklerine göre yapılması olağan sayılabile- I 
cek sözleşmelerin, işletme hakkının geri alınması ne- I 
deniyle yerine getirilmemesi sonucunda yoksun ka- I 
lınacak kârın, o maden cinsindeki ortalama kâr had- I 
lerine göre hesaplanacak değeri; I 

Şu kadar ki, bu sözleşmelerin şartnamede yazılı I 
asgarî miktarlar itibarıyla işletme ruhsatnameli ma- I 
denlerde altı aylık, işletime imtiyazlı madenlerde bir I 
yıllık üretim kapasitesini aşan kısımları dikkate I 
alınmaz. Bu sözleşmeler yerine getirilebilmiş olsay- I 
di, işletme hakkı sahibince ödenecek olan Devlet I 
hakkı ve varsa Maden Kanununun 136 ncı maddesi- I 
nin (B) bendinde yazılı buluculuk hakkı, kâr yok
sunluğu tazminatından indirilir. 

g) İşletime hakkı talepli madenler ile arama ruh- I 
satnaimeli madenlerde kâr yoksunluğu tazminatı öden- I 
mez. Arama masraflarının cevher satışlarıyla karşı- I 
lanmayan kısmı bu toplama eklenir veya cevher sa- I 
tısı bedellerinin arama masraflarını aşan kısmı bu I 
toplamdan indirilir. 

h) İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sa- I 
hiplerine ödenecek tazminatın hesaplanmasında re- I 
zerveler dikkate alınmaz. I 

(İktisadî îşler Komisyonunun kabul ettiği metin) 

c) Kuyu, galeri ve iksa tesisleri ile, diğer tesis 
ve binaların bu Kanunun yayımı tarihindeki yapım 
maliyetlerine göre hesaplanacak bedellerinden, bu be
deller üzerinden hesaplanacak amortismanların düşül
mek suretiyle bulunacak değerleri. 

İşletme hakkı sahibi lehine kamulaştırılmış tesis 
ve binalarda, kamulaştırma bedellerine bu Kanunun 
yayımı tarihine kadar geçen süre için yıllık % 10 
faiz eklenmek suretiyle bulunacak tutarlardan, bu tu
tarlar üzerinden hesaplanacak amortismanlar düşül
mek suretiyle bulunacak miktarlara itibar olunur. An
cak, bu miktarlar tesis ve binaların yukarıdaki usule 
göre yapım maliyetleri esas alınmak suretiyle buluna
cak değerlerini geçemez. 

d) Araç ve gereçlerle malzeme gibi taşınır malla
rın bu Kanunun yayımı tarihindeki alım - satım be
delleri, 

e) Geçici işgal konusu arazi için işletme hakkı 
sahibince ödenmiş tazminatın işgal süresinin made
nin devralınmasından sonraki kısmına tekabül eden 
miktarı, 

f) Kanunun yayımı tarihinde mevcut ve made
nin özelliklerine göre yapılması olağan sayılabilecek 
sözleşmelerin, işletme hakkının geri alınması nedeniyle 
yerine getirilememesi sonucunda yoksun kalınacak 
kârın, o maden cinsindeki ortalama kâr hadlerine gö
re hesaplanacak değeri; 

Şu kadar ki, bu sözleşmelerin şartnamede yazılı 
asgarî miktarlar itibarıyla 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 hakkı sahibince ödenecek olan Devlet hakkı ve 
varsa Maden Kanununun 136 ncı maddesinin (B) ben
dinde yazılı buluculuk hakkı, kâr yoksunluğu tazmi
natından indirilir. 

g) İşletme hakkı talepli madenler ile arama ruh
satnameli madenlerde kâr yoksunluğu tazminatı öden
mez. Arama masraflarının cevher satışlarıyla karşı
lanmayan kısmı bu toplama eklenir veya cevher sa
tışı bedellerinin arama masraflarını aşan kısmı bu 
toplamdan indirilir. 

h) İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sa
hiplerine ödenecek tazminatın hesaplanmasında rezerv
ler dikkate alınmaz. 
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Geçerli Belgeler ve Takdir Yetkisi : 

MADDE 8. — Takdir komisyonu tazminatları hesaplarken diğer kanunların tutulmasını zorunlu gör
düğü defter ve kayıtları incelemek ve resmî mercilerden 'bilgi almak yetkisini haizdir. 

Arama ruhsatnamesi ve işletme hakkı sahibi defter ve belgeleri ibraz etmez, defterler kanuna uygun ola
rak tutulmuş bulunmaz veya defter kayıtları devralınacak mevcutlara veya benzeri maden işletmelerine 
göre uygun görülmezse, takdir komisyonu re'sen takdir yetkisini kullamr^ 

Buluculuk Hakkı Tazminatı : 

MADDE 9. — Devlet kuruluşlarınca işletilecek madenler üzerindeki (buluculuk halkları sona erer. 
Maden Kanununun 136 ncı maddesinin (A) bendinde yazılı arama masraflarına karşılık olarak tespit edi

len tazminatın ödenmeyen kısmı, işletme hakkı sahibine ödenecek tazminattan kesilerek bulucuya verilir. 
Maden Kanununun 136 ncı maddesinin (B) bendi gereğince 'buluculuk aidatı verilmekte olan bulucuya 

veya kanunî haleflerine, bu Kanunun 7 noi maddesinin <lg) bendine göre kâr yoksunluğu tazminatının hesaplan
masına esas alınan sözleşmeler yerine getirilebilmiş olsaydı ödenmesi gerekecek aidat tutarında (bir tazminat 
Ödenir. 

IBu Kanunun 7 nci maddesinin (h) oendi hükümleri saklıdır. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün Alacakları : 

MADDE lOj. — Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün Maden Kanununun 49 uncu maddesi uyarınca 
veya başka hir suretle doğmuş arama masrafları alacağından tarar olunan miktara tekabül eden kısmı, 
ödenecek tazminattan indirilerek Enstitüye ödenir. Devredilen rezerve tekabül eden Enstitü alacağı ilgili Dev
let kuruluşunca karşılanır, 

Kamulaştırma : 

MADDE 1!1. — Bu Kanunla yapılacak kamulaştırma işlemleri için ayrıca kamu yararı kararı alınmaz. 
Kamulaştırma kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilir, 
Kamulaştırma işlemleri bu Kanun hükümleri ile 6830 sayılı istimlâk Kanununun bu Kanuna pykırı ol

mayan hükümlerine göre yürütülür. 

Yargı Yolu ve Husumet : 

MADDE 12. — Devralma ve kamulaştırma kararıyla takdir komisyonu raporu Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanlığınca ilgililere tebliğ edilir. Arama ruhsatnamesi ve işletme hakkı ile buiuculuk hakkı sahipleri, 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, yapılan işlem ve tazminat miktarına karşı Danıştayda dava aça
bilir. Bu davalar diğer davalara tercihan ve ivedilikle görülür. Yürütmeyi durdurma kararı verilemez.) 

Husumet, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile madeni devralan Devlet kuruluşuna yöneltilir. 4353 
sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 
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Geçerli belgeler ve takdir yetkisi 

MAIDDE 9. — Tasarının 8 inci maddesi 9 uncu 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Buluculuk hakkı tazminatı 

MADDE 10. — Devlet kuruluşlarınca işletilecek 
madenler üzerindeki buluculuk hakları sona erer. 

Maden Kanununun 136 ncı maddesinin (A) ben
dinde yazılı arama masraflarına karşılık olarak tes
pit edilen tazminatın ödenmeyen kısmı, işletme hak
kı sahibine ödenecek tazminattan kesilerek bulucuya 
verilir. 

Maden Kanununun 136 ncı maddesinin (B) ben
di gereğince buluculuk aidatı Verilmekte olan bulu
cuya veya kanunî haleflerine, t>u Kanunun 8 inci 
maddesinin (f) bendine göre kâr yoksunluğu tazmi
natının hesaplanmasına esas alınan sözleşmeler yeri
ne getirilebilmiş olsaydı ödenmesi gerekecek aidat tu
tarında bir tazminat Ödenir. 

Bu Kanunun 8 inci maddesinin (g) bendi hüküm
leri saklıdır. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün alacakla
rı 

MADDE 11. — Tasarının 10 uncu maddesi 11 
inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kamulaştırma 

MADDE 12. — Tasarının 11 inci maddesi 12 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yangı yolu ve husûmet 

MADDE 13. — Tasarının 12 nci maddesi 13 ün
cü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. 

(iktisadî îşler Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Buluculuk hakkı tazminatı 

MADDE 9. — Devlet kuruluşlarınca işletilecek 
madenler üzerindeki buluculuk hakları sona erer. 

Maden Kanununun 136 ncı maddesinin (A) ben
dinde yazılı arama masraflarına karşılık olarak tespit 
edilen tazminatın ödenmeyen kısmı, işletme hakkı 
sahibine ödenecek tazminattan kesilerek bulucuya ve
rilir. 

Maden Kanununun 136 ncı maddesinin (B) bendi 
gereğince buluculuk aidatı verilmekte olan bulucuya 
veya kanunî haleflerine, bu Kanunun 7 nci madde
sinin (f) bendine göre kâr yoksunluğu tazminatının he
saplanmasına esas alınan sözleşmeler yerine getirilebil
miş olsaydı ödenmesi gerekecek aidat tutarında bir 
tazminat ödenir. 

Bu Kanunun 7 nci maddesinin (g) bendi hüküm
leri saklıdır. 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yargt yolu ve husumet 

MADDE 12. — Devralma ve kamulaştırma kara
rıyla takdir komisyonu raporu Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığınca ilgililere tebliğ edilir. Arama 
ruhsatnamesi ve işletme hakkı ile buluculuk hakkı sa
hipleri, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, 
yapılan işlem ve tazminat miktarına karşı Danıştayda 
dava açabilir. Bu davalar öncelikle ve ivedilikle gö
rülür. Yürütmeyi durdurma kararı verilemez. 

Sayısı : 184'e İ inci Ek) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Madene Elkoyma ve Tazminatların Ödenmesi : 

MADDE 13. — Takdir edilen tazminat miktarı Hak sahipleri adına madeni devralacak Devlet kuruluşu 
tarafından millî bankalardan birine, bulunmayan yerlerde mal sandığına yatırılarak, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının kararıyla madene el konur. 

Süresi içinde dava açılmadığı veya açılan dava yalnız tazminat miktarının artırılmasına ilişkin olduğu tak
dirde, yatırılan paraların hak sahiplerine ödenmesi, bu Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerindeiki borçların 
bulunmadığına dair belgenin ibrazı halinde geciktirilemez. 

Delil Tespiti : 

MADDE İ4jj — Süresi içinde Danıştaya dava açıldığı takdirde, 12 noi madde gereğince madene el ko
nulmadan önce ilgili Devlet kuruluşunca Danıştaydan delil tespiti istenir. Danıştay, tarafları 15 gün içinde 
davet ile 30 gün içinde maden alanının bu Kanuna göre değer takdirine ve dava konusuna ilişkin bütün hu
susları tespit ettirerek, ilgileri ölçüsünde maden ve tapu sicillerine tescil edilmek üzere bildirir. 

Bu işlemler hazır bulunmayanların gıyabında yapılır. 

Maddenin Devralınması ve Sonuçları : 

MADDE 15. — 13 üncü madde gereğince madene el konulduğu tarih madenin devralınma tarihi sayılır. 
Bu tarihten itibaren işletme hakkı veya arama ruhsatnamesinden doğan bütün halklar ve yükümlülüklerle, 
maden sahasında devralınmasına karar verilen bütün taşınır ve taşınmaz mallar, bu Kanun hükümleri daire
sinde kendiliğinden madeni devralan Devlet kuruluşuna geçer.) Durum maden ve tapu sicillerine kaydedilir. 

Hak ve Vecibelerin Devri : 

MADDE 1&, — Devralınan madene ilişkin Maden Kanunundan doğan bütün haklar ve vecibeler devralan 
Devlet kuruluşuna aynen geçer, 

Devralınacak İşçiler : 

MADDE 17i — Kanunun yayımı tarihinden evvel Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen en son bildirge
de gösterilen işçiler ve her birinin görevleri takdir komisyonu tarafından ayrı bir tutanakla tespit edilir. 

Bu işçiler ilgili Devlet kuruluşunca aynen devralınır.] 
işçilerin devralma tarihindeki hizmet süreleri, ücret ve diğer özlük haklarının tespitinde Sosyal Sigortalar 

Kurumu, vergi dairesi ve ilgili diğer resmi dairelerdeki kayıtlar esas alınır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 184'e 1 inci Ek) 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

Madene elkoyma ve tazminatların ödenmesi 

MADDE 14. — Takdir edilen tazminat miktarı 
hak sahipleri adına madeni devralacak Devlet kuru
luşu tarafından millî bankalardan birine, bulunma
yan yerlerde mal sandığına yatırılarak, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığının kararıyla madene elkonu-
lur. 

Süresi içinde dava açılmadığı veya açılan dava 
yalnız tazminat miktarının artırılmasına ilişkin ol
duğu takdirde, yatırılan paraların hak sahiplerine 
ödenmesi, bu Kanunun 20, 21 ve 22 nci maddelerin
deki borçların bulunmadığına dair belgenin ibrazı 
halinde geciktirilemez. 

Delil tespiti 

MADDE 15. — Süresi içinde Danıştaya dava açıl
dığı takdirde, 13 üncü madde gereğince madene el-
konulmadan önce ilgili Devlet kuruluşunca Danış-
taydan delil tespiti istenir. Danıştay, tarafları 15 gün 
içinde davet ile 30 gün içinde maden alanının bu Ka
nuna göre değer takdirine ve dava konusuna ilişkin 
bütün hususları tespit ettirerek, ilgileri ölçüsünde 
maden ve tapu sicillerine tescil edilmek üzere bildirir. 

Bu işlemler hazır bulunmayanların gıyabında ya
pılır. 

Madenin devralınması ve sonuçları 

MADDE 16. — Tasarının 15 inci maddesi 16 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Hak ve vecibelerin devri 

MADDE 17. — Tasarının 16 ncı maddesi 17 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Devralınacak işçiler 

MADDE 18. — Tasarının 17 nci maddesi 18 inci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(İktisadî İşler Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Husumet, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
ile madeni devralan Devlet kuruluşuna yöneltilir. 
4353 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — (Tasarının 14 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 15 inoi maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 184'e 1 inei Ek) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Kıdem Tazminatı : 

MADDE 18. — Devlet kuruluşlarına devredilen maden sahaları için 7 nci maddeye göre tespit edilen 
tazminat miktarından, eski saha sahipleri dönemine isabet eden işçi kıdem tazminatı düşülür. 

Takdir edilen tazminat miktarı hesaplanacak kıdem tazminatını karşılamazsa; ilgili Devlet kuruluşunca, 
kıdem tazminatı ödendiği ölçüde, eski saha sahibine işçiyi çalıştırdığı süre ve ücretle sınırlı olarak rücu 
edilir. 

Prim Borçları : 

MADDE 19. — Bu Kanuna göre herhangi bir madeni devralan Devlet Kuruluşu eski işverenin Sosyal 
Sigortalar Kurumuna olan sigorta primi ve gecikme zammı borçlarından sorumlu değildir, 

Ancak; işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibine 7 nci maddeye göre ödenecek tazminatın yeterli 
miktarı ayrılarak, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 83 üncü maddesi hükmüne göre teminat 
olarak sigorta primi ve gecikme zammı borçlarına karşılık tutulur, 

Tazminattan Yapılacak Kesintiler : 

MADDE 20. — Takdir edilen tazminat miktarından Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün alacağı, 
Sosyal Sigortalar Kurumu prim alacağı, işçinin kıdem tazminatı alacağı, buluculuk hakkı tazminatı, maden 
üzerindeki kayıtlamalara karşılık teşkil eden alacak miktarları; bu sıraya göre kesilerek ilgililere ödenir. 
Hak sahiplerince borçlarının ödendiğine dair belge ibraz edilmediği sürece bankada bloke edilen bedel kendi
lerine ödenemez. Ancak, devir esnasında eksik teslim yapılanlara ilişkin değerler, tazminat miktarından ön
celikle kepilir. 

Devlet Kuruluşlarınca İsletilmesinin Neticeleri : 

MADDE 21. — Madenler üzerindeki mevcut ipotek, haciz ve ihtiyati tedbir gibi kayıtlamalar devralma 
tarihinde kalkar. 

Bu kayıtlamaların karşılıkları; madeni devralan ilgili Devlet kuruluşunca, tazminattan 20 nci madde ge
reğince yapılacak indirimlerden sonra kesilerek, milli bankalardan birine veya mal sandığına yatırılır. Durum 
ilgili merci, makam ve kişilere bildirilir, 

Kayıtlamalar kaldırıldığı ölçüde karşılıkları işletme hakkı sahibine ödenir ve yetkili mercilerin kararları
na göre işleme tabi tutulur. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 184'e 1 inci Ek) 



(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

Kıdem tazminatı 

MADDE 19. — Devlet kuruluşlarına devredilen 
maden sahaları için 8 inci maddeye göre tespit edi
len tazminat miktarından, eski saha sahipleri dö
nemine İsabet eden işçi kıdem tazminatı düşülür. 

Takdir edilen tazminat miktarı hesaplanacak kı
dem tazminatını karşılamazsa; ilgili Devlet kurulu
şunca, kıdem tazminatı ödendiği ölçüde, eski saha 
sahibine işçiyi çalıştırdığı süre ve ücretle smırlı olarak 
rücu edilir. 

Prim borçları 

MADDE 20. — Bu Kanuna göre herhangi bir 
madeni devralan Devlet kuruluşu eski işverenin Sos
yal Sigortalar Kurumuna olan sigorta primi ve ge
cikme zammı borçlarından sorumlu değildir. 

Ancak; işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi 
sahibine 8 inci maddeye göre ödenecek tazminatın 
yeterli miktarı ayrılarak, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun 83 üncü maddesi hükmüne göre 
tazminat olarak sigorta primi ve gecikme zammı 
borçlarına karşılık tutulur. 

Tazminattan yapılacak kesintiler 

MADDE 21. — Tasarının 20 nci maddesi 21 
inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Devlet kuruluşlarınca işletilmesinin neticeleri 

MADDE 22. — Madenler üzerindeki mevcut ipo
tek, haciz ve ihtiyatî tedbir gibi kayıtlamalar devral
ma tarihinde kalkar. 

Bu kayıtlamaların karşılıkları; devralan ilgili Dev
let kuruluşunca, tazminattan 21 inci madde gereğince 
yapılacak indirimlerden sonra kesilerek, millî ban
kalardan birine veya mal sandığına yatırılır. Durum 
ilgili merci, makam ve kişilere bildirilir. 

Kayıtlamalar kaldırıldığı ölçüde karşılıkları işlet
me hakkı sahibine ödenir veya yetkili mercilerin ka
rarlarına göre işleme tabi tutulur. 

(İktisadî tşler Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 18. — Tasarının 18 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Tasarının 21 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S, Sayısı : 184'e İ inci Ek) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Teminatların İadesi : 

MADDE 22. — Maden Kanununa göre arama ruhsatname ve işletme hakkı sahiplerinden alınmış olan 
teminatlardan kalan kısım kendilerine borçlarının ödendiği ölçüde iade olunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kanun Kapsamı Dışında Kalan Madenler 

Kapsam Dışında Kalan Madenler Üzerindeki Haklar : 

MADDE 23. — Bu Kanunun 2 nci maddesi kapsamı dışında kalan ve 2172 sayılı Kanun hükümlerine 
tabi tutulmuş olan maden sahaları üzerinde tesis edilen haklar kaldırılmıştır. Bu sahalar hakkında Maden Ka
nunu hükümleri uygulanır. 

İade Talebi ve îade : 

MADDE 24. — Bu Kanunun 2 nci maddesi kapsamı dışında kalan ve 2172 sayılı Kanunla kuruluşlarca 
işletilmekte olan maden sahaları, kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanlığına müracaat edildiği ve çıkarılacak tebliğlerdeki şartlar yerine getirildiğinde öncelikle eski hak 
sahiplerine iade edilir, tade işlemleri bu kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde tamamlanır. 

İade Şekli : 

MADDE 25. — 24 üncü maddeye göre iade talebinde bulunulduğu takdirde; 2172 sayılı Kanun hükümleri 
gereğince kamulaştırılan mallar ve geri alınan maden sahaları, bu Kanun hükümlerine tabi olarak eski hak-
sahiplerine hali hazır durumları ile iade edilir. Bunlar hakkında herhangi bir zarar veya tazminat talebinde 
bulunulamaz. 

İade Sırasındaki İşçilerin Durumu : 

MADDE 26. — iadeyi isteyen hak sahibi, sahada çalışan işçilerin iş Kanunundan ve toplu sözleşmeler
den doğan bütün haklarını üstlenmek zorunda'dır. 

Bu sahalarda, ilgili kuruluşlarca alınan işçilerin işlerine devamı konusunda hak sahibi ile kuruluş arasın
da mutabakat sağlanamadığı takdirde, hak sahibi en az 2172 sayılı Kanun gereğince kuruluşa devrettiği işçi 
sayısı kadar işçiyi geri almaya mecburdur. 

Mutabakat dışında kalan işçiler için yapılacak işlem, gerekiyorsa tazminat miktarları ve esasları Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

Devredilen işyerlerinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren de sorumludur. İşyerini devreden 
her işverenin bu sorumluluğu işçiyi çalıştırdıkları süre ile ve devir sırasında işçinin aldığı ücret ile sınırlıdır. 

Davadan Feragat : 

MADDE 27. — iade işleminin tamamlanması için eski halk sahiplerinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanlığı ve ilgili kuruluş aleyhine açtığı davalardan, yetkili mercilerde feragat etmesi şarttır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 184'e 1 inci Ek) 



(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

Tazminatların iadesi 

MADDE 23. — Tasarının 22 nci maddesi 23 ün
cü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kanun Kapsamı Dışında Kalan Madenler 

Kapsam dışında kalan madenler üzerindeki haklar 

MADDE 24. — Tasarının 23 üncü maddesi 24 ün
cü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

İade talebi ve iade 

MADDE 25. — Tasarının 24 üncü maddesi 25 
inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

İade şekli 

MADDE 26. — 25 inci maddeye göre iade tale
binde bulunulduğu takdirde; 2172 sayılı Kanun hü
kümleri gereğince kamulaştırılan mallar ve geri alı
nan maden sahaları, bu Kanun hükümlerine tabi 
olarak eski hak sahiplerine hali hazır durumları ile 
iade edilir. Bunlar hakkında herhangi bir zarar ve
ya tazminat talebinde bulunulamaz. 

İade sırasındaki işçilerin durumu 

MADDE 27. — Tasarının 26 ncı maddesi 27 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Davadan feragat 

MADDE 28. — Tasarının 27 nci maddesi 28 inci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(îktisadî îşler Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kanun Kapsamı Dışında Kalan Madenler 

MADDE 23. — Tasarının 23 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Tasarının 24 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Tasarının 25 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26.. — (Tasarının 26 ncı maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 184'e 1 inci Ek) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Tazminatların Ödeme Şekli ve Süresi : 

MADDE 28. — Eski hak sahiplerine iade. edilen sahalar için, kendilerine ödenen tazminat peşin olarak, 
ilgili kuruluşça yapılan ve itfa edilmeyen masraflar, eski hak sahiplerince iadeden itibaren bir yıl ödemesiz 
toplam üç yıl içinde eşit taksitlerle ilgili kuruluşa ödenir. Bu borçlanma için ilgili hak sahibi teminat göster
mek zorundadır. 

2172 sayılı Kanuna göre eski hak sahibi adına bankaya bloke edilen paralar iadeden önce ilgili kuruluşa 
geri verilir, 

Maden Kanununa Göre Verilmiş Sürelerin [Hesaplanması ve Kayıtların Düzeltilmesi : 

MADDE 29. — Eski hak sahiplerine iade edilen haklar için, 2172 sayılı Kanun gereğince çıkarılan karar
namelerin yürürlüğe girdiği tarih ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında geçen ve 6309 sayılı Ma
den Kanununa göre verilmiş olan süreler nazarı itibare alınmaz. 

Bu süreler üzerinde eski hak sahiplerinin hakkı maJıfuz olup bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren işle
meye başlar. 

îade işlemi tamamlanan sahalar için maden siciline ilgili kuruluş adına konmuş bulunan kayıt terkin edile
rek gerekli tescil işlemi yapılır. 

Sahadaki Faaliyet ve Stokların Durumu : 

MADDE 30. — İşletme ruhsatnameli veya işletme imtiyazlı sahalarda iade işlemlerinin devamı süresince 
ilgili kuruluşlarca üretim faaliyetine devam olunur. Devir ve teslim tarihinde maden alanındaki maden cev
heri stoku ilgili kuruluşa aittir. Eski hak sahibi maden stokunu muhafazaya ve ilgili kuruluşa stok yerinde 
teslim etmeye mecburdur. 

Sözleşmelerin Devri : 

MADDE 31. — Madeni devralan eski hak sahibi, ilgili kuruluşun iade edilen madenle ilgili olarak, üçün
cü şahıslarla yaptığı sözleşmelerden doğan yükümlülü'klerini üstlenir. Üstlendiği bu yükümlülüğü sözleşmeler 
hükümlerine göre yerine getirir. 

Devirden Sonraki Mükellefiyet : 

MADDE 32. — tade olunan maden sahalarında, işletme hakkı olanlar tarafından devir ve teslim tarihin
den itibaren iki ay içinde üretime geçilir ve bir yıl süresinde en az ilgili kuruluş tarafından devir alındığı 
yılda yapılan miktar kadar üretim yapılır. 

Devralınan maden sahalarında eski hak sahipleri, saha rezervinin tespitiyle üretimin bir yıl içinde nasıl ve 
ne miktarda artırılacağını gösteren bir yatırım ve üretim planını, madeni devraldığı tarihten itibaren altı ay 
içinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına onaylatmak zorundadır.. 

Makul sebepler dışındaki gecikmelerde veya üretim noksanlığında işletme hakkını iptal etmeye Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilidir. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

Tazminatların ödeme şekli ve süresi 

MADDE 29. — Tasarının 28 inci maddesi 29 
uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Maden Kanununa göre verilmiş sürelerin hesaplan
ması ve kayıtların düzeltilmesi 

MADDE 30. — Tasarının 29 uncu maddesi 30 
uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Sahadaki faaliyet ve stokların durumu 

MADDE 31. — Tasarının 30 uncu maddesi 31 
inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Sözleşmelerin devri 

MADDE 32. — Tasarının 31 inci maddesi 32 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Devirden sonraki mükellefiyet 

MADDE 33. — iade olunan maden sahaların
da, işletme hakkı olanlar tarafından devir ve tes
lim tarihinden itibaren altı ay içinde üretime geçi
lir ve bir yıl süresinde en az ilgili kuruluş tarafın
dan devir alındığı yılda yapılan miktar kadar üretim 
yapılır. 

Devralınan maden sahalarında eski hak sahipleri, 
saha rezervinin tespitiyle üretimin bir yıl içinde na
sıl ve ne miktarda artırılacağını gösteren bir yatırım 
ve üretim planını, madeni devraldığı tarihten itibaren 
altı ay içinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
na onaylatmak zorundadır. 

Makul sebepler dışındaki gecikmelerde veya üre
tim noksanlığında işletme hakkını iptal etmeye Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı yetkilidir. 

(İktisadî tşler Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 28. — Tasarının 28 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Tasarının 29 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Tasarının 30 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Tasarının 31 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Devralınmayan Madenler : 

MADDE 33. — Eski hak sahipleri tarafından devir talebinde bulunulmayan işletme halindeki madenler, 
Maden Kanunu hükümlerince ilgili kuruluşlar tarafından işletilmeye devam edilir. Ancak, işletme için bir 
talip müracaat ettiği ve bu bölümde eski haksalhipleri için belirlenen şartları kabul ve yerine getirdiği tak
dirde, maden bu müracaat sahibine devredilir. Bu bölümde süre için tespit edilen hükümler, devir ve mü
racaat tarihine bağlı olarak işler. Birden fazla müracaat olduğu takdirde müracaat sırası esas alınır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ceza ve Usul Hükümleri 

Devlet Kuruluşlarınca Üretilen Maden Cevherleri Aleyhine İşlenen Suçlar : 

MADDE 34. — Bu Kanun veya Maden Kanunu kapsamına giren ve Devlet kuruluşlarınca üretilen ma
den cevheri aleyhine Türk Ceza Kanununun onuncu babının birinci ve ikinci fasıllarında yer alan cürümle
rin işlenmesi halinde, verilecek ceza yarısından bir misline kadar artırılarak hükmolunur. Şu kadar ki, verile
cek cezalar o fiil için Türk Ceza Kanununda muayyen olan cezanın yukarı haddini aşamaz. 

Hakkı Olmadan Cevher Çıkarma : 

MADDE 35. — Bu Kanun veya Maden Kanunu kapsamına giren ve Devlet kuruluşlarına ait olan saha
lardan maden arama ve işletme hakkına sahip bulunmadığı halde maden cevherlerini çıkaranlar altı aydan 
üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. 

Çıkarılan cevherin veya madene verilen zararın kıymeti pek fahiş ise ceza yarı nispetinde artırılır; eğer 
hafif ise yansına, pek hafif ise üçte birine kadar indirilir. 

Çıkarılan cevher müsadere edilir. Eğer müsadere imkânı ortadan kalkmış ise cevherin bedeline hükmo
lunur. 

Müsadere : 

MADDE 36. — Bu Kanunda sayılan suçların işlenmesinde bilerek kullanılan her türlü araç ve gereçlerle 
taşıma vasıtaları başkasına ait olsa ve başka amaçla kullanılmak üzere verilmiş bulunsa bile müsadere 
olunur. 

Suçüstü Hükümlerinin Uygulanması : 

MADDE 37. — Bu Kanunda yazılı suçları işleyenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar, 3005 sa
yılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Hakkındaki Kanunun 1 inoi maddesinin (A) 'bendindeki yer ve aynı 
Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı zaman kayıtlarına bakılmak'sızın sözü edilen Kanun hükümlerine göre 
yapılır, 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

Devralınmayan madenler 

MADDE 34. — Eski hak sahipleri tarafından 
devir talebinde bulunulmayan işletme halindeki ma
denler, Maden Kanunu hükümlerince ilgili kuruluş
lar tarafından işletilmeye devam edilir. Ancak, işlet
me için bir talip müracaat ettiği ve bu bölümde eski 
hak sahipleri için belirlenen şartları kabul ettiği ve 
yerine getirdiği takdirde, maden bu müracaat sahibi
ne devredilir. Bu bölümde süre için tespit edilen hü
kümler, devir ve müracaat tarihine bağlı olarak işler. 
Birden fazla müracaat olduğu takdirde müracaat sı
rası esas alınır. 

(iktisadî işler Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 32. — Tasarının 33 üncü maddesi 32 nci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ceza ve Usul Hükümleri 

MADDE 33. — Tasarının 34 üncü maddesi 33 
üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 34. — Tasarının 35 inci maddesi 34 ün
cü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 35. — Tasarının 36 ncı maddesi 35 inci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 36. — Tasarının 37 nci maddesi 36 ncı 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler! 

Tebliğler : 

MADDE 38. — Bu Kanunun uygulanması ile ilgili hususlar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca ya
yınlanacak tebliğlerde düzenlenir. 

Resim ve Harç Muafiyeti : 

MADDE 39. — Bu Kanunun uygulanması dolayısıyla yapılacak intikal işlemleri her türlü resim ve harç
tan muaftır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 2172 sayılı Kanun hükümlerine tabi tutulmuş olup da el konulmamış bulunan 
maden sahalarından, bu Kanunun 2 nci maddesi kapsamına girmeyenleri hakkında yeni bir işlem yapılmaz. 
Bu sahalar için Maden Kanunu hükümleri uygulanır. İlgili Devlet kuruluşlarınca bu sahalar için bankaya 
bloke edilmiş tazminat varsa geri alınır. 

Bu Kanunun 2 nci maddesi kapsamında olup da 2172 sayılı Kanun hükümlerine göre işleme tabi tutul
muş olan maden sahalarının tamamlanmayan işlemleri kaldığı yerden bu Kanun hükümlerine göre yürütülür. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun 2 nci maddesine giren maden sahalarından Danıştayca delil tespiti 
yapılmasına rağmen el konulmamış olanlarına, devir teslim esnasında mevcutlar üzerinde ihtilafa düşülmesi 
halinde, ilgili Devlet kuruluşunca yerel mahkemelerden yaptırılacak delil tespitini takiben el konur. Eksik bu
lunan değerlerin bedelleri takdir edilen tazminat miktarından indirilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 2172 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kesilmiş olan Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsünün alacakları bu Kanunun 10 uncu maddesi hükmüne tabi tutularak, fazla kesilen miktar 
olduğu takdirde hak sahibine iade edilir. 

Yürürlükten Kaldırılan Kanun ve Kararnameler : 

MADDE 40. — 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak 
çıkarılan kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Tebliğler 

MADDE 35. — Tasarının 38 inci maddesi 35 
inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Resim ve harç muafiyeti 

MADDE 36. — Tasarının 39 uncu maddesi 36 
ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 1. — Tasarının geçici 1 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇICt MADDE 2. — Bu Kanunun 2 nci mad
desine giren maden sahalarından Danıştayca delil 
tespiti yapılmasına rağmen elkonulmamış olanlarına, 
devir teslim esnasında mevcutlar üzerinde ihtilafa 
düşülmesi halinde, ilgili Devlet kuruluşunca mahallî 
mahkemelerden yaptırılacak delil tespitini takiben el-
konur. Eksik bulunan değerlerin bedelleri takdir edi
len tazminat miktarından indirilir. 

GEÇICt MADDE 3. — 2172 sayılı Kanunun 12 
nci maddesi gereğince kesilmiş olan Maden Tetkik 
ve Arama Enstitüsünün alacakları bu Kanunun 11 
inci maddesi hükmüne tabi tutularak, fazla kesilen 
miktar olduğu takdirde hak sahibine iade edilir. 

Yürürlükten kaldırılan kanun ve kararnameler 

MADDE 37. — Tasarının 40 inci maddesi 37 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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I (İktisadî îşler Komisyonunun kabul ettiği metin) 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

MADDE 37. — Tasarının 38 inci maddesi 37 nci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 38. — Tasarının 39 uncu maddesi 38 
inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 

I edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının Geçici 1 inci 
I Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇlCl MADDE 2. — Bu Kanunun 2 nci mad
desine giren maden sahalarından Danıştayca delil 
tespiti yapılmasına rağmen el konulmamış olanlarına, 
devir teslim esnasında mevcutlar üzeninde ihtilafa dü
şülmesi halinde, ilgili Devlet kuruluşunca mahallî 
mahkemelerden yaptırılacak delil tespitini takiben el 
konur. Eksik bulunan değerlerin bedelleri takdir edi
len tazminat miktarından indirilir. 

GEÇlCÎ MADDE 3. — (Tasarının Geçici 3 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇICt MADDE 4. — Bu kanun kapsamında 
bulunan maden sahalarında çıkarılmış, henüz imrar 
edilmemiş cevher, bakiye yığını, cüruf stokları ve 
paşalar üzerinde bunları çıkaranların her türlü hak
ları bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 18 ay 
içerisinde sona erer ve bu haklar sahayı elinde bu* 
lunduranların uhdesine geçer. 

MADDE 39, — Tasarının 40 inci maddesi 39 
uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Sayısı : 184'e 1 inci Ek) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 41. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

MADDE 42. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür^ 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
M. Özgünes 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Enerji ve Ta. Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

D. Bakam - Başbakan Yrd. D. Bakam - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakam 
İ. Türkmen 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. 5, Özbek 

Turizm ve Ta. Bakam 
/. Evliyaoğlu 

T. Özal 

Adalet Bakam 
C. Menteş 

Maliye Bakam 
K. Erdem . 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

imar ve İskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

20 Temmuz 1981 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

M i i Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Güm. ve Tekel Bakam 
jR, Baturalp 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy tş.veKoop. Ba. V. 
Dr. Ş. Tüten 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V, Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S, Side 

Kültür Bakam 
C Baban 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 38. — Tasarının 41 inci maddesi 38 inci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Tasarının 42 nci maddesi 39 un
cu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(iktisadî işler Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 40. — Tasarının 41 inci maddesi 40 inci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 41. — Tasarının 42 nci maddesi 41 
inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 
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HÜKÜMETİN KABUL ETTİĞİ METNE 
BAĞLI LİSTE 

Kanunun 2 nci 

Kömür 'Sahaları : 
Bulunduğu ît ; 

MUĞIJA 

(Yatağan) 
> 
> 
» 
o 
> 
* 

CTurgut) 
(Milas) 

W 
W 

(Ören) 

MATMÎSA 
(Soma) 

* 
» 
* 
* 
tf 
»i 

» 
V 
:* 
* 
* 

İZMİR 
(Bergama) 

KÜTAHYA 
(Tavşanlı) 

* 
:* 
* 
3» 

KÜTAHYA 
^Tavşanlı) 

»ı 
(Merkez) 

•» 

M 

Maddesinde Belirtilen Liste 

Saha NQ. : 

AR. 46/20 (Slieil. 1176) 
ÎR. 488 
İR.852 
Sioü, 1666 
Siöil. 1745 
ÎT, 9920 
ÎR. 237 (AR, 40/16) 
ÜT. 5914 
PRT. 010 
Sicile 1624 
AR. 49/269 (Sicil. 1670) 
AR, 15935 (İT. 10958) 

• 

tt. 234 
mi 268 
İR, 195 
İR. 334 
!ÎR. 275 
İÎR, 639 
AR. 142/5 (PRT. 1879) 
ı AR. 43/10 (Sicil. 1616) 
PRT. 577 
|PRT. 367 
|ÎR< 109 (AR, 43/22) 
JPRT, 1216 

PRT. 658 

İR, 803! 
ÎR, 30(2 
ÎR. 343! 
UR. 1631 

ÎT, 2649 

ÎR. 443 
ÎR, 571 
PRT, 1919 
PRT. 1518 

'ÜT, 11597 
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GEÇtCt KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METNE BAĞLI LİSTE 

Kanunun 2 nci Maddesinde Belirtilen Liste 

Asfaltit Sahaları : 
Bulunduğu U : 

SİİRT 
(Sımak) 

MARDİN 
(Şilopi) 
Kömür Sahaları : 
Bulunduğu 11 : 

MUĞLA 
(Yatağan) 

<Turgut) 

(Milas) 

(ören) 
Bulunduğu 11 : 

MANİSA 
(Soma) 

Saha No. .-

ANKARA 
(Beypazan) 

(Nallıhan) 

İR : 439 

İT : 9701 

AR : 46/20 (Sicü 1176) 
İR : 488 
İR : 852 
Sicil : 1666 
Sicil : 1745 
İT : 9920 
İR : 237 (AR 40/16) 

İT : 5914 

PRT : 610 
Sicü : 1624 
AR : 49/269 (Sicil 1670) 
AR : 15935 (İT 10958) 

11 : 234 
11 : 268 
İR : 195 
İR : 234 
İR : 275 
İR : 639 
AR : 142/5 (PRT 1879) 
AR : 43/10 (Sicü 1616) 
PRT : 577 
PRT : 367 
İR : 109 (AR 43/22) 
PRT : 1216 

11 : 221 
AR : 5587 (SicÜ 1529) 
İR : 244 
İR : 105 
İR : 370 

İKTİSADI İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METNE BAĞLI LİSTE 

Kanunun 2 nci Maddesinde Belirtilen Liste 

Bulunduğu 11 : 

Kömür Sahaları : 
Bulunduğu 11 : 

MUĞLA 

(Yatağan) 
» 
> 
> 
» 
» 
» 

(Turgut 

(Müas) 
> 
>, 

(ören) 

MANİSA! 
(Soma) 

» 
» 
» 
» 
», 
> 
» 
> 
* 
^ 

> 

ANKARA 

(Beypazan) 
» 
* 

(Nallıhan) 
» 

Saha No. : 

Saha No. r 

AR : 46/20 (Sicü 1176) 
İR : 4S8 
İR : 852 
Sicü : 1666 
Sicü : 1745 
İT : 9920 
İR : 237 (AR 40/16) 

İT . 5914 

PRT : 610 
Sicü : 1624 
AR : 49/269 (Sicil 1670) 

AR : 15935 (İT 10959) 

11 : 234 
11 : 268 
İR : 195 
İR : 234 
İR : 275 
İR • 639 
AR : 142/5 (PRT 1879 
AR : 43/10 (Sicü 1616) 
PRT : 557 
PRT : 367 
İR : 109 (AR 43/22) 

PRT : 1216 

11 : 221 
AR : 5587 (Sicil 1529) 
İR : 244 

İR : 105 
İR : 370 
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(Hükümetin kabul ettiği metne bağlı liste) 

Bulunduğu 11 ;; 

* 
*» 
1* 
1* 

ANKARA 
(Beypazarı) 

» ' 
1» 

(Nallıhan) 
* 

ESKİŞEHİR 
(Mihalıççık 

1* 
BURSA 
(Orhaneli) 

* 
* 
p* 
* 
1* 
> 
1» 
»i 

1» 

BURSA 
(Keleş) 

> 
* 
1* 
1* 

> 

SÎVAIS 
(Kangal) 

> 
» 
W 
W 

BÎNGÖLİ 
(Karlıova) 

1»' 

®a!ha No, : 

(İR. 307 
PRT, 2458 
AR, 41/559 (İT, 2666) 
nrr. 1042li 

İt, 22Ü1 

AR. 5587 (Sidü, 1529) 
İR. 244 
İR. 105 
ÎRS 370 

ıjR, 296 
PRT. 2492 

İR, 198 
ÎR. 500 
ÎR. 87Ö 
PRT. 249 
ITa4290 
ITS 12179 
rr. 509a 
PRT. 98 
ÎR. 868 
PRT, 345 

İR. 671 
PRT. 319 
ÎT. 11847 
âT. 10128 
İR. 10368 
tT. 10241 
İT. 11923» 

AR, 55/260 (Sicil, 1615) 
PRT, 1825 
PRT. 2119 
PRT. 294 
PRTa 1827 

ÎR. 851' 
PRT. 183Ö 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metne bağlı liste) 

Bulunduğu îl : Saha No. : 

(İktisadî İşler Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Bulunduğu 11 : Saha No. : 

BURSA 

(Orhaneli) 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 

(Orhaneli) 

(Keleş) 
» 
» 
> 
> 
> 
> 

SİVAS 

(Kangal) 
> 
> 
> 
> 

BINGÖU 

(Karlıova) 
» 

KONYA 
(Ilgın) 

BOLU 
(Göynük) 

> 

ÇANAKKALE 

(Çan) 

» 
> 
» 
» 

ÇORUM 
(Osmancık) 

İR : 
İR : 
İR : 
PRT 
İT : 
İT : 
İT : 
PRT 
tR : 

PRT 

İR : 
PRT 
İT : 
ÎT : 
İR : 
İT : 
İT : 

AR : 
PRT 
PRT 
PRT 
PRT 

İR : 
PRT 

İR : 

İR : 
11 : 

11 : : 

-İt : 
PRT 
PRT 
PRT 

İR : 

196 
500 
876 
: 249 

4290 
12179 
5090 
: 98 
868 

: 345 

672 
: 319 
11847 
10128 
10368 
10241 
11923 

55/260 (Sicil 1615) 
: 1825 
: 2119 
: 294 
: 1827 

851 
: 1830 

727 

50 
156 

253 

197 
: 394 
: 616 
: 1753 

582 

BURSA 

(Orhaneli) 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

* 
» 

(Orhaneli) 
(Keleş) 

» 

» 
» 
> 
* 
» 

fellVAS 

(Kangal) 

% 
» 
» 
» 

BİNGÖL 
(Karlıova) 

» 

KONYA 

(Dgın) 

«OLU 

(Göynük) 
» 

ÇANAKKALE 

(Çan) 
» 
» 
» 
» 

ÇORUM 
(Osmancık) 

İR : 
İR : 
İR : 
PRT 
İT : 
İT : 
İT : 
PRT 
İR : 

PRT 
İR : 
PRT 
İT : 
İT : 
İR : 
İT : 
İT • 

AR 

PRT 
PRT 
PRT 
PRT 

İR : 

PRT 

İR : 

İR : 
Xt ; 

İi : 
11 : 
PRT 
PRT 
PRT 

İR : 

* 

196 
500 
876 
: 249. 

4290 
12179 
5090 
: 98 
868 

: 345 
672 
: 319 
11847 
10128 
10368 
10241 
11923 

55/260 (Sicil 1615) 

: 1825 
: 2119 
: 294 
: 1827 

851 

: 1930 

727 

50 
156 

253 
197 
: 394 
: 616 
: 1753 

582 
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(Hükümetia kabul ettiği metne bağlı liste) 

Bulunduğu ti : Saha No. : 

KONYA 
(Dişin) 
BOLU 
(Göynük) 

> 
(Merkez) 

* 
» 

(Mengen) 
!» 
1» 
I» 
> 
• 
> 

AYDIN 
(Merkez) 

a* 
(Söke) 

1»' 

ÇANAKKALE 
(Çan) 

» 
> 
» 
> 
> 
> 
> 

ÇORUM 
(Osmancık) 
ERZURUM 
(Pasinler) 

DEMİR SAHALARI : 
MALATYA 
Hek'imihan - Deveoi 
Hekimhan - Deveci 
ADANA 
Feke » Attepe 
Feke * Attepe 

ÎR, 727 

İR, 50 
n< 156 
î t 1'fiÖ 

n. ım« 
İR. 14 

| İR, 673 
ı ÎR. 486 
II, 284 
PRT, 839 
PRT< 1267 
PRT. 2J13»1 
ÎR. 72 

it. İH 
II. 3W 
•İt. 225 
m , 493 

İR. 30 
ÎR. 142 
İt. 224 
ît. 253* 
İt. 197 
PRT. 394 
PRT. 616 
PRT, 1753 

İR, 582 

İR< 359 

ît. 282 
U 263" 

PRT. 28 
tt\ 52531 

*>9<i 
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