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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — ismail ARAR'a, hastalığı nedeniyle 24 Mart 

1983 tarihinden itibaren 38 gün izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

2. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim, aday gösterilmemesi nedeniyle ertelendi. 

3. — Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demir, Ma
denleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin işletil
mesini Düzenleyen Kanun Tasarısının maddeleri 
üzerinde görüşmelere devam edildi. 

11 Nisan 1983 Pazartesi günü saat 14.00*te top
lanmak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Vefik KİTAPÇIĞİL 
Başkan 

Başkanvekili 

Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye 

Ali Nejat ALP AT 
Kâtip Üye 

İL — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. istanbul Teknik Üniversitesi 1981 Malî Yılı 

Kesinhesap Kanun Tasarısı. (1/666) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 7.4.1983) (D. M. Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonuna : 8.4.1983) 

2. iktisadî ve Ticarî ilimler Akademileri 1981 
Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı. (1/667) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 7.4.1983) (D. M. Hesaplarını 
inceleme ve Sayıştay Komisyonuna : 8.4.1983) 

3. 29.6.1956 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası 
ile 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı. (1/668) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 7.4.1983) (Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve 
iskân, Turizm ve Tanıtma (Esas) ve iktisadî işler 
komisyonlarına: 8.4.1983) 

4. Sınır Ticareti Kanunu Tasarısı. (1/669) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 7.4.1983) (iktisadî işler (Esas), 
Malî işler ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri ko
misyonlarına : 8.4.1983) 

Teklif 
5. Danışma Meclisi Üyesi ibrahim Barangil 

ve 11 arkadaşının, 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Teşkilat Memurları Kanununun Bazı 
Maddelerini Değiştiren 225 ve 981 sayılı Kanun

larda ve 4862 Sayılı Kanuna Bağlı 1 Sayılı Cetvelde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 1246 Sayılı Kanunun 
1 inci Maddesine iki Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi. (2/111) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.4.1983) 
(Sağlık ve Sosyal işler (Esas) ve Bütçe - Plan komis
yonlarına : 8.4.1983) 

Tezkere 
6. Ilyas Has Hakkındaki ölüm Cezasının Ye

rine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi. (3/512) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.4.1983) (Adalet Komisyo
nuna : 8.4.1983) 

Raporlar 
7. Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 

Savunma, içişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (S. Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

8. Okul Karnelerinin Tekeli Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/643) 
(S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

9. 14.6.1973 Tarih ve 1739 Sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyo
nu Raporu. (1/644) (S. Sayısı : 374) (Dağıtma tarihi: 
8.4.1983) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiU Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin 82 nci Birleşimini açıyorum. 

m. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, çoğunluğumuz vardır, 
görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — M. Talât Saraçoğlu'nun, 1982 yılı mahsulü 
şeker pancarı bedellerini alamayan çiftçilerin malî 
sıkıntıları hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma istemleri var
dır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
1982 yılı mahsulü şeker pancarı bedellerini ala

mayan çiftçilerin malî sıkıntıları hakkında 11 Nisan 
1983 Pazartesi günkü Birleşimde gündem dışı bir ko
nuşma yapmak istiyorum. 

Takdirlerinize arz ederim. 
M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Sayın Saraçoğlu, buyurun efendim. 
Sayın Saraçoğlu, süreniz beş dakikadır efendim. 
M. TALÂT SARAÇOĞLU — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
1982 yılı şeker pancarı mahsulünü geçen yıl Şeker 

Şirketine teslim etmiş ve fakat bugüne kadar bedeli
ni alamamış olan çiftçilerin büyük maddî sıkıntıları
nı kısaca da olsa belirtmek üzere söz almış bulunu
yorum. 

Değerli üyeler; 
Şeker Şirketi pancar müstahsiliyle ekime başlama

dan önce 35 maddelik yetiştirme sözleşmesi imzala
makta, bu sözleşme çiftçiyi kıskıvrak bağlamaktadır. 
Şirkete mühim bir yükümlülük getirmez. Şeker pan
carı bedelinin ödenmesiyle ilgili 4 üncü maddenin 
başı ve sonunu aynen okuyorum : 

«Bu sözleşmenin aktini müteakip şirket, pancar 
ziraatinin emniyetli bir şekilde yürütülmesini sağla
mak maksadıyla lüzum gördüğü zamanlarda ve mik
tarlarda ekicilere aynî ve nakdî avans ödemelerinde 
bulunur...» 

Maddenin son kısmı ise şöyle : «Yukarıda sayı
lan ekici borçları tenzil edilmek suretiyle hazırlana
cak bordrolara göre mahsulün teslimi nihayetinde 
şirketin tespit edeceği zamanlarda ve yine şirket ilgili 
memurlarının bildireceği mahalde pancar bedellerinin 
katî ödemeleri yapılır.» madde böylece bitiyor. 

Değerli üyeler; 
Görüyorsunuz ki, sözleşme tamamen tek taraflı

dır. Buna rağmen çiftçiler, taban fiyatı belli, pazarla
ma problemi olmayan bu mahsulün yetiştirilmesine 
rağbet etmektedirler. Esasen şeker pancarı fazla ge
lir getiren bir mahsul değildir. 1982 yılı ortalamasına 
göre dekara gelir brüt 22 bin lira olmuştur. Aynı ev
saftaki arazide bir başka mahsul, mesela »oğan, pa
tates gibi ürünler yetiştirildiğinde Türkiye şartlarında 
bir yıl 80 bin liranın üzerinde diğer yıl 22 bin liranın 
da altında gelir sağlamak veya zarar etmek müm
kündür. 

Ziraî .mahsullerin istikrarsız fiyatları, yukarıda 
arz ettiğim gibi, çifçiyi pancar ekimine zorlamakta
dır. Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye'de üretim 
planlamasını gerçekleştirip pazar problemini kaldır
dığı zaman çiftçi büyük bir huzura kavuşacaktır. Çift
çinin görevi sadece yetiştirmek, üretmek olmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
1982 yılında 3 milyon 714 bin 3 dekar alana pan

car ekimi yapılmış ve 12 milyon 732 bin 461 ton şe
ker pancarı istihsal edilmiştir. Türkiye genelinde de
kara verim 3,428 ton olmuştur. 

!Bazı rakamlar vererek neticeye varmak istiyorum: 
Amasya Şeker Fabrikasının bir bölgesinde yaptı

ğım incelemeden, erken söküm primi ve şeker nispe
tine göre aşağıdaki tarihlerde fabrikaya teslim edilen 
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beher ton pancar için ödenecek meblağ şöyle belir
lenmiştir : 

12-15 Ağustos arası 7037,50 Türk Lirası; 16-21 
Ağustos arası 6884,40 Türk Lirası; 22-25 Ağustos 
arası 6730,90 Türk Lirası 26-31 Ağustos arası 6372,80 
Türk Lirası; 1-10 Eylül arası 6114,70 Türk Lirası; 11 
Eylülden sonrası için ise 5550,02 Türk Lirasıdır. 

Eğerki bir çiftçi yukarıda belirtilen tarihler ara
sında aynı miktarda şeker pancarını fabrikaya teslim 
etmiş ise, beher ton pancar için ortalama 6 450 lira 
gelir sağlamış olacaktır. Bir dekarın ortalama veri
mi 3,428 ton ile 6 450 liranın çarpımında bir deka
rın brüt gelirinin 22 bin lira olduğu görülecektir. Ma
liye Bakanlığı götürü ziraî gelir mükelleflerine şeker 
pancarı için % 70 istihsal masrafı kabul etmektedir. 
Yani, bir dekar arazide istihsal masrafı 15 bin 400 
liradır. Çiftçi, 1982 Şubatından yıl sonuna kadar bu 
harcamayı yaparak pancarını istihsal etmiştir; buna 
karşılık Şeker Şirketinden ne almıştır? Ekim avansı 
bin lira, çapa avansı bin lira, söküm avansı bin lira, 
aynî olarak almış olduğu gübre, şeker, kuru küspe
nin parasal değeri ise 3 400 liradır ki, toplam 6 400 
lira. 15 bin 4Q0 lira istihsal masrafından 6 400 lira 
çıktıktan sonra kalan 9 bin lira istihsal masrafını 
çiftçi cebinden karşılamıştır. Tabiî ki, kazanç bu he
saplara dahil edilmemiştir. 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; 
1983 yılı pancar ekiminin bugünlerde bitmiş ol

ması lazımdır. Çiftçi bu ekim için de bir kuruş avans 
alamamıştır. 10 litrelik bidonlara akaryakıt alarak 
pancar ekimini yapabilmiştir. Bir taraftan alacağını 
tahsil edemiyor, diğer taraftan, büyük faiz ödeyerek 
tarlasına yeni dönem için mahsulünü ekiyor... 870 
bin pancar çiftçisi büyük bir maddî sıkıntı içerisinde; 
ayçiçeği, pamuk üreticileri ve diğerleri de aynı du
rumdadır. 

Ekonomimize büyük katkısı olan çiftçi kitleleri
nin en az istihsal masrafları karşılığının en kısa za
manda ödenebilmesi için Hükümetin tüm imkânları
nı kullanacağı inancıyla saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saraçoğlu. 

2. — Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet TUR-
GUT'un, M. Talât SARAÇOĞLU'nun 1982 yılı mah
sulü şeker pancarı bedellerini alamayan çiftçilerin malî 
sıkıntıları hakkındaki gündem dışı konuşması üzerine 
açıklaması. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 

TURGUT — Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 

ıBir defa şunu önemle belirtmek isterim : Pancar 
bedelleri hemen her sene Mayısın sonuna doğru, hat
ta bazı seneler Haziranın sonuna doğru ödenmiştir. 
Yani, bu sene pancar bedellerinin ödenmemesi özel 
bir durum değildir; her sene bu muayyen aylarda 
ödenmektedir. 

Yalnız, bu sene 75 milyar liralık pancar bedeli 
ödeneceği için 38 milyar şu anda pancar çiftçisine 
borcumuz vardır; bu borç zannediyorum Mayıs so
nuna kadar bitirilecektir. Geçen sene 51 milyar olan 
bu bedeller 26 Mayısa kadar ödenmiştir. Bu bakım
dan, arkadaşımızın dediği gibi, pancar bedelleri bu 
sene fevkaladeden veya şu veya bu sebeple ödenme
miş/değildir; her sene, yıllardan beri pancar bedel
leri belli bir zaman içerisinde ödenir. 

Ayrıca, pancar çiftçisi, biz inanıyoruz ki, diğer 
bütün çiftçilerden daha iyi durumdadır. Çünkü, pan
car eken çiftçi ikinci mahsul olarak pancar ekmek
tedir ve Şeker Şirketi pancar Çiftçisine tarlada her 
türlü yardımı yapmaktadır. Sadece tohum vermek, sa
dece gübre vermek, sadece çapa parası vermek değil; 
ziraat mühendisleri çiftçinin içinde pancarın ekimin
den sökümüne kadar köylüye yardımcı olmaktadır 
ve bu bakımdan da pancar çiftçisi Şeker Şirketinden 
memnun bulunmaktadır. 

Ayrıca şunu da ifade etmek isterim : Eğer bu
gün biz pancar çiftçilerine istedikleri kadar ekim yeri 
bırakabilsek, bugün ekilen pancarın üç misli pancar 
ekmek mümkündür. Bu da gösteriyor ki, çiftçimiz 
elbette sıkıntı içindedir; ama pancarı ne mecbur kal
dığı için ekiyor, ne de lütfen ekiyor; pancarı isteye
rek, severek ekiyor. Bunun bilinmesinde fayda vardır. 

Ayrıca, birkaç rakam vermek isterim. 1980 yılın
da 20 milyar liralık pancar bedeli ödenmiş, 14 milyar 
liralıkta pancar ithal edilmiş. 

1981 yılında 51 milyar lira pancar bedeli öden-
z 
miş, 6,5 milyar liralık da şeker ithal edilmiştir. 

1983 yılı için 75 milyar liralık pancar bedeli Öden
mektedir ve bu senenin mahsulünden de aşağı yuka
rı 400 bin ton pancar ihraç edilecektir. Elbette, şeker 
ithal eden bir memleketin, şeker ihraç eder hale gel
mesinde birtakım sıkıntılar olacaktır; ama çiftçinin 
skıntısım biz de biliyoruz ve Mayıs'ın sonuna kadar 
pancar bedelleri tamamıyla ödenecektir. 

Saygıyla arz ederim. (Alkışlar). 
ıBAŞGCAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan 
3. — Beşir HAMlTOĞULLARI'nın, Üniversite 

giriş sınavları hakkında gündem dışı konuşması. 
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BAIŞK1AN — Sayın üyeler; 'Sayın Hamitoğulları' 
nın bir gündem dışı söz istemi vardır, okutuyorum 
efendim. 

Oanışma Meclisi Başkanlığına 
Üniversiteye giriş sınavı hakkında 11.4.1983 Pa

zartesi günü gündem dışı bir konuşma yapmak istiyo 
rum. Gereğinin yapılmasını arz eder, derin saygılar 
sunarım. 

Beşir HAMİTOĞULLARI 
BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları; buyurun efen

dim. 
Konuşma süreniz beş dakikadır efendim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; konuşmama başlama
dan önce hepinizi saygıyla selamlarım. 

Bugün Türkiye'mizin 45 iliyle Lefkoşe'de bulu
nan 16 bin salonda tam 361 bin gencimiz, yürekleri 
coşku, umut ve kuşku dolu olarak üniversiteye giriş 
sınavından geçti. Bu 45 ilde bugün eğitim tamamen 
durmuştur ve bu nedenle de tam 96 bin ders saati 
kaybedilmiştir değerli arkadaşlarım. 

s Yükseköğretim kapılarına başvuran yüzbinlerce lise 
mezunu veya lise mezunu adayı, büyük bir olay örmek
tedir ve kütlesel, eğitsel ve uygar yanıyla önemli bir 
olay; sorunsal yanıyla ve yansıttığı çelişkilerle top
lumsal bir olay söz konusudur değerli arkadaşlarım. 

Çağdaş olmak uğruna bunca çile çeken, bunca 
gayret gösteren Cumhuriyetin en değerli varlığı, öz 
sermayesi, teminatıdır bu gençler; geleceğin umudu ve 
belirleyicisidir bu gençler. Gençler, üniversitelerin 
bilgi hazinesinden yararlanmak için çırpınıyor; nite
likli, becerikli yetişmek için çırpınıyor. Atatürkçü mo
dern toplumun gereği ve özlemidir bunlar. 

Gençler bir araçtır değerli arkadaşlarım. Asıl sı
nav geçiren toplumudur, entellektüel bilinçtir. Yine 
yüzbinlerce genç elenip açıkta kalacak, üniversiteye 
girme hakkını elde edenler de, yine istedikleri yere 
giremedikleri için hir angarya içine gireceklerdir. Genç
liği harcayan bu çarklar, toplumsal bunalımın bir 
kanıtıdır. 

Değerli varlığımız gençlerin üniversiteye giriş sı
navları için, ne dün tutarlı bir çözüm gerçekleştirile
bilmiş, ne bugün bu çıkmaza bir çare bulunabilmiştir. 
Bu sınav türünün oluşturduğu yıkıcı süreçler ve tehli
keli sonuçlar, hiç değilse bir iki boyutuyla ortaya ko
nulmak gerekir ve bu ulusal bir görevdir değerli ar
kadaşlarım. 

Türkiye'nin sorunları çeşitlenip büyürken, eğitim 
sistemi gelişeceğine, maalesef giderek bozulan bir eği

lim izlemektedir. İyi yetişmiş, bilgili, idealist kadro
lar olmadan büyüyen sorunları çözebilmek, çözüni 
yolları bulmak zordur değerli arkadaşlarım. 

Eğitim ve öğretimin niteliğini düşüren yıkıcı sü
reçlerden birinin kaynağı da, i§te bugün yapılan üni
versiteye giriş sınavıdır. Bu sınav, yeteneği üstün, be
cerisi büyük, insancıl nitelikleri derin olan öğrencile
ri bulma, ayıklama, seçme ve gereken yerlere yerleş
tirme sınavı değildir; sayısı yüzbinleri aşan büyük bir 
kitleyi sadece elemekten ibarettir değerli arkadaşla
rım. Bu, sadece tazı ile kaplumbağayı aynı koşullar
da yarışa sokmanın adaletsizliğini getirmemektedir. 
Yükseköğrenime girişi belirleyen puanlar ne öğren
cinin, ne de öğretim kurumunun niteliklerine ve ta
leplerine uymaktadır. Bu kaynaktan oluşan tehlikele
ri kısaca şu üç bölümde özetlemek mümkündür. 

1. Öğrenci cephesindeki yıkım. 
2. Ortaöğretim kurumları düzeyindeki yıkım. 
3. Üniversite veya yükseköğretim düzeyindeki yı

kım. 
Değerli arkadaşlarım; 
Öğrenci gençlik, giderek daha kalabalık hale gel

mekte, daha yalnız ve daha çileli bir duruma gir
mektedir. Gençliği kuşatan bunalımda, üniversiteye 
giriş sınavının olumsuz etkilerinin bir bir payı oldu
ğu kanısındayım. Devletle toplum, gençlikle toplum, 
gençlikle Atatürkçülük arasındaki bağların kopuşun
da da bunun büyük bir etkisi olduğunu sanıyorum. 

Atatürk'ün Cumhuriyeti ve vatanı emanet ettiği 
gençlik, son zamanlarda ağır bir bunalıma, dramatik 
bir çıkmaza sürüklenmişse, diplomalar istihdama de
ğil, hapisanelere götüren bir pasaport yerine geçmişse, 
bunun suçunu gencecik delikanlıların veya körpe ço
cukların omuzlarına yüklemek, tarihte eşine rastlan
maz bir yanılgı ve vicdan yozlaşması olur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hiçbir ülke, gençliğini üniversite kapısına getirip, 

orada kendi kaderiyle tek başına bırakmamaktadır. 
BAŞKAN —T Sayın Hamitoğulları; süreniz dol

muştur, lütfen bağlayınız efendim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Değerli arkadaş

larım; 
Bu soruna ortaöğretim düzeyinde; yani ortaokul 

ve liselerde çözüm bulmak mümkündür. Ortaöğretim, 
öğrencilerimizin bir kısmını teknik ve meslekî okul
lara yöneltebilecek bir seçim, bir ayıklama, bir yön
lendirme sistemi kurabilir; geriye kalan ve üniver
site veya yüksekokullara gidebilecek nitelikte olanla
rı ise, gerçek niteliklerinin anlaşılmasından itibaren 
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ve gerçekçi bulgulara dayanarak yönlendirebilir ve 
sorunu çözebilir. 

Bunların yükseköğretim düzeyinde yerleştirilme
si sorunu ise, yükseköğretime bağlı bir konudur. Bu
gün ise, bu sınav nedeniyle artık ortaöğretimimiz çök
müştür. IBugün biç kimse, ortaöğretimin gerektirdiği 
formasyonu edinmek için gayret etmemektedir. Ne 
için gayret etmektedir.. Testsel dinamiğe uyum sağ
lamak ve üniversiteye giriş sınavını kazanmak için 
gayret etmektedir. Bunun korkunç etkileri üniversi
tede görülmektedir. Üniversitelerin ve yüksekokulla
rın vermek mecburiyetinde olduğu formasyonun bir 
temeli olmak gerekir. Bu sınav dolayısıyla ortaöğre
timde alınamayan bu formasyonun üzerine, yüksek
öğretimdeki ek formasyon eklenememektedir ve bu
gün bürokraside gördüğümüz ve ilerideki yıllarda da
ha da büyüyecek darboğazlarla karşı karşıya kalmak
tayız değerli arkadaşlarım. 

Zamanım bittiği için sorunun diğer yönlerini be
lirtmek imkânını bulamıyorum; ama kısaca şunu söy
lemekle huzurlarınızdan ayrılacağım: 

Bu, dramatik bir sınavdır, Türkiye'nin eğitimini 
kökten bozan bir sınavdır. Soruna ortaöğretim dü
zeyinde çözüm bulmak mümkündür, önümüzdeki 
yıllarda bu çözümün bulunacağı umuduyla hepinizi 
saygıyla selamlarım. (Alkışlar). 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları. 

4. — Abdülbaki CEBECİ'nin, Mareşal Fevzi 
ÇAKMAK'ın ölümünün 33 üncü yıldönümü nedeniy
le gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Cebeci'nin bir gündem dışı 
söz istemi vardır. Okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Sayın Mareşal (Fevzi Çakmak'ın ölümünün 33 üncü 

yıldönümü 10 Nisan 1983 Pazar gününe rastladığın
dan, aziz anısına yapacağım gündem dışı konuşmama 
İl Nisan 1983 günkü 82 nci Birleşimde izinlerinizi 
saygılarımla arz ederim. 

Abdülbaki CEBECİ 

iBAŞKAN — Sayın Cebeci, buyurun efendim. 
Sayın Cebeci, konuşma süreniz 5 dakikadır efen

dim. 
ABDÜLHAiKİ CEBECİ — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Gerçek yeri Türk Ulusunun vefalı kalbi olan ve 

bugün kendine özgü alçak gönüllülüğü içinde Eyüp 
sırtlarındaki aziz kabrinde sonsuzluğu kucaklayarak 

uyuyan Şanlı Cumhuriyet Ordumuzun lîkinci Mare
şali Büyük Komutan Fevzi Çakmak'ın aramızdaa 
ayrılışının otuzüçüncü yıldönümü,, dünkü Pazar ...ti
mine rastladığından, engin anısını bugün kutlamak 
üzere söz almış bulunuyorum. 

/Bütün gönlümle bağlı olduğum Ordumuzun başı 
olan Şanlı Mareşalin bir Harbiyelisi, bir teğmeni ve 
bir kurmay yüzbaşısı olarak bu görevi yüklenmeyi 
onur saydım. Büyük Komutanın ölümünden sonraki 
askerlik yaşamımda da onun ışığını daima kendim 
için yol gösterici tutum. Gerçekten de Mareşal yalnız 
Türk Ordusu için değil, Türk Ulusu için de yaşam 
örneği tutulacak bir çalışkanlık, erdemlik, alçak gö
nüllülük, yılmazlık, bilimseverlik simgesidir, öyle ki, 
her akşam güneşi son ışıklarıyla onun kabri önünde 
eğilirken, ertesi gün en parlak ve en verimli aydınlı
ğı ile doğmak için, onun sönmez ruhundan âdeta ışık 
almaktadır. 

Büyük adını birkaç küçük sokakla, birkaç kitap
çığa koyduğumuz Mareşalimizin çalışkanlığı, öyle in
san gücünün üstesinden geleceği bir çalışkanlık, bir 
yorulmazlık türü olarak anlaşılmamalıdır. «Gecesini 
gündüzüne katmak» sözü ancak onun kişiliğinde yerini 
bulmaktadır. Okumadan geçirdiği her dakika, mut
laka bir eyleme, bir işleme harcanan zamandır. Uy
ku saatlerinde bile zihninin çalışmaktan geri kalma
dığı, uyandığı andaki fikrî enerjisinden her zaman be
lirgin olmuştur. Yalnız Türk Harp Tarihini değil, 
dünya harp tarihini eleştirisel bir deha gücü ile kav
ramış olan Mareşal, toplumbilimde gerçek bir bilgi
ni geride bırakacak bir düzeye yükselmiş, ırklar psi
kolojisini derinleştirmiş, özellikle tslav toplumlarının 
sosyo-psikolojik incelemelerinde uzmanlaşmış, bun
larla birlikte İngilizce,, Fransızca, Rusça, Almanca, 
Arapça, Farsça, Arnavutça, Sırpça ve Bulgarca dille
rini öğrenmiştir. 

Eşsiz kurmay, yenilmemiş komutan Çakmak, de
nilebilir ki, erdemliğin et ve kemiğe, insan biçimine 
dönüşmüş somut bir simgesi idi. 1929'larda tedavi 
için arzusu dışında Hükümetçe gönderildiği yurt dı
şından dönüşünde, o zamanki değerle 20 bin liralık 
ödeneğinin yarısından çok bölümünü iade etmiştir. 
ölümüne neden olan geçirdiği iki ameliyatın az asın
daki devrede Taşlık'da, sağlık kurumuna yakın, bir 
ev tutması ve orada ikinci ameliyat için hazırlanması 
gerekirken, maddî imkânsızlık nedeniyle bir ev tutu-
lamamıştır. Atatürk kendisine armağan etmese idi, 
kurtardığı Türk toprakları içinde barınacağı bir çatı
sı da olmayacaktı. 
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Mareşalin erdemlisinin belirtileri pek çoktur En 
bunalımlı dönemlerde bile kimsenin canını yakma
mış, gönlünü kırmamış, kimseyi bilgisizliğinden ötü
rü yüzlememiş, küçümsememiş, yanılgıları düzeltmek
le yetinmiş, kanunun suç saydığı eylemleri adalete 
teslim etmekten de hiç bir zaman vazgeçmemiştir. 

Arap harflerinin kullanıldığı dönemlerde adının 
yazılışına bir nokta ilavesi ile «Kuzu Paşa» diye ün
lendiği de gerçek bir olgu, hoş bir anıdır. 

Türk Genelkurmayının sönmez zekâsı Mareşal 
Fevzi Çakmak mistik değil, yiğitçe, kahramanca ve 
gerçek bilginlere özgü bilinçli bir alçak gönüllülüğü 
ölünceye değin bir timsal olarak varlığında yaşatan 
nadir insanlardandır. Zafer kazandığı zaman bunun 
gururunu duymayacak kadar benliği güçlü bir komu
tandır. Genelkurmay Başkanlığı süresince her zaman 
gölgede kalmayı başarmış, ifiüyük Taarruzun planla
rının hazırlayıcısı olduğu; ancak Atatürk'ün İzmir'in 
kurtuluşundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin 4 Teşrin-i-evvel 1338 Çarşamba günü 112 nci 
Birleşiminde Zaferi anlatan konuşması ile açıklanmış
tır. Atatürk bu konuşmasında şunları söylemiştir: 

«Efendiler; taarruz, öteden beri Erkân-i Harbiy-
ye-i-Umumiyye Reisi Fevzi Paşa Hazretlerinin pek 
derin ilme ve bilgiye, pek derin feyiz ve tecrübelere 
dayanarak hazırladığı plan dahilinde vuku bulacak-

.tı. 
Efendiler; kemali hürmet ve tebcil ile zikretmek 

mecburiyetindeyim ki, taarruzun icrası hususunda ay
nı kuvvet ve kanatta bana iştirak eden zevattan birin
cisi, Muhterem Erkâni Harbiyye-i Umumiyye Reisi 
Fevzi Paşa Hazretleridir.» 

Ayrıca, Birinci ve İkinci İnönü Savaşlarını Anka
ra'dan adım adım izleyerek değerli öğüt ve önerile
riyle Zafer yollarını açan Mareşalimiz, IBüyük Mil
let Meclisinde her iki zaferin nasıl kazanıldığını açık
ladığı sırada, özellikle asker mebusların kendisini Za
ferin kahramanı olarak niteleyip alkışladıkları zaman 
gayet sert olarak; «Arkadaşlar, ben İnönü (Zaferleri
nin sahipliğini üstüme alamam.» diyerek, burada da 
hakseverlik, ve alçakgönüllülük örneği vermiştir. Ger
çekten yılmaz, iradesi bükülmez, umutsuzluk nedir 
bilmez Mareşal Fevzi Çakmak, en bunalımlı savaş an
larında daima direnmenin ruhu olmuş ve herkese ye
nilgiyi kabul ettiren muharebe belirtilerinin, doğmak
ta olan zafer ışıkları olduğunu ilk sezan komutan ol
muş ve Atatürk bu gerçeği Sakarya Muharebesinden 
sonra 19 Eylül D921 günü Büyük Millet Meclisinde 
yaptığı konuşmada şu sözlerle dile getirmiştir : 

«Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa Hazretlerinin 
bu Meydan Savaşındaki yararlılıkları pek büyük öv
gülerle anılmaya değer niteliktedir. Çok sayın, erdem
li ve «değerli olan bu yüce kişi, savaş meydanının he
men her parçasında gece gündüz bulunmuş, gereken 
pek değerli, önlemleri hemen aldırmış, sürekli olarak 
yüreklendirici, moral gücünü artıran örgütlerini ço
ğaltarak heran vermiştir. Bu yüce kişinin yararlılık
ları, olağanüstü değerlendirmeye ve ödüllendirmeye 
lâyıktır.» 

BAŞKAN — (Saym Cebeci Süreniz dolmuştur. 
ABDÜLBAKÎ CEBECİ — Mareşal, gerçekten 22 

gün 22 gece insan dayanma gücünün üstündeki bir 
güçle, Atatürk'ün kaburga kemiklerinin kırılmasından 
ötürü bulunamadığı her kesimde onun yerini tutmuş, 
yememiş, içmemiş, uyumamış, en ilerideki erler ara
sında muhabere durumlarını yönetmiştir. Hatta bir 
defasında kendisini, bir haberi iletmek için arayan su
bay, başını bir taşa koymuş uyurken bulmuştur. Uyan
dırmaya kıyamayarak on dakika uyanmasını bekle
miştir. 

Büyük Mareşalimizin bilim anlayışında her ko
nuda olduğu gibi Atatürk ile özdeş olduğunu görü
yoruz. Askerlik, siyaset ve düşünce yaşamında müs
pet bilimi her zaman tek önder olarak görmüş ve 
göstermiştir. Harp 'Akademisinde verdiği konferans
larda onun bu karakteri belirgindir. Bütün yaşamın
da özdeyiş üretmeye eğilim göstermemiş olan Mare
şalimizin, bu konferanslardan süzülerek çıkarılan öz
lü sözlerinde bu karakteri açıkça görülmektedir. 

Hiçbir işinde yazgıya, gökten inecek yardımlara 
yer vermemiş, bel bağlamamıştır. Genelkurmay Baş
kam olarak önerilerinde, komutan olarak muharebe 
emirlerinde yalnızca akıl ve bilim hâkimdir. 

Birkaç özlü sözünü anımsamakta bu bakımlar
dan yarar vardır. «Tehlike ile tedbir ahenktar yürü» 
melidir» der. «Harp demek, her güçlüğü yenmek de
mektir» sözü de önlem ve enerjiye önem verdiğini 
gösterir. «Bilgi, intizam, enerji ve itimat harbin katî 
neticeye eriştirilmesi için biricik esastır» sözü de bu 
anlamdadır. «Damî bir faaliyet düşmana kuvveti bir
kaç misli fazla gösterir.» 

İnönü savaşlarından başlayarak Büyük Taarruza 
değin, Kurtuluş Savaşlarımızın hareketlerini hep bu 
anadüşünceye dayanarak planlanmıştır. Nitekim, «Mu
vaffak olan taarruz darbeleri kuvvet tahmininde düş
manı yanıltır» sözü de bu düşüncenin özünü belirler, 

Mareşalimizin ruhunu yüceltmek için andığımız 
I bu sözlerinden, onun yalnız bilime, akla, deneyime 
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ve enerjiye değer verdiğini gösteren şu cümlesi de say
gı ile anılmalıdır; «Harpte her müşkülün bir çaresi 
vardır. Maharet onu bulup zamanında tatbik edebil
mektir.» 

BAŞKAN — Sayın Cebeci, lütfen efendim... 
ABDÜLBAKlI CEBECİ — Ne yazık ki, 23 Nisan 

1920'de kurulan Büyük Millet Meclisi Hükümetinin 
ilk Başbakanı, 1944 yılına değin Şanlı Ordumuzun Ge
nelkurmay Başkanı, Sakarya Savaşının Ön siperlerde 
boğuşan yılmaz iarslanı, Atatürk'ün bulunmadığı her 
yerde onun yerini dolduran tek adam olan Mareşal 
Fevzi Çakmak, kendisini propaganda etmeye gerek 
görmediği için, kendisine taraftar gruplar oluşturmaya 
yaradılışı elvermediğinden üstün ve parlak nitelikle
ri gölgede kalmıştır. 

Atatürk kendisini Büyük Millet Meclisi ve Türk 
Ulusu önünde çok güçlü cümlelerle nitelendirmesey-
di, toplum içinde ve hatta tarihte bir münzevi olarak 
kalabilirdi. Üstelik akılcı, bilimci, son derece gerçek
çi karakteri mistik ve tevekkülcü olarak bilinmiştir. 

Böyle yanlış olarak tanınan Mareşal Fevzi Çak
mak dogmacı değil, bir yiğit deneyimcidir. Bununla 
birlikte ruhu Tanrı sevgisi ile en arı inançlarla dolu
dur. 

BAŞKAN — Sayın Cebeci, konuşma süreniz tam 
15 dakika oldu, bir dakika içinde lütfen bitirin efen
dim. 

ABDÜLBAKJİ CEBECİ — Bitiyor efendim. 
O işde realist, düşüncede idealist bir ulusal kah

ramandır. Laik bir önderdir. 
Mareşalimizin hizmetleri Atatürk'ün ölümünden 

sonraki dönemlerde de çok büyük olmuştur. 10 Ka
sım sonrasının acılı günlerinde doğması kaçınılmaz 
görünen siyasal bunalımları, kavgaları, ihtirasları, 
çalkantıları önleyen, Devlet gemisinin düzgün rotada 
yoluna devam etmesini sağlayan Mareşal Fevzi Çak
maktır. 

ikinci Dünya Savaşında, müttefiklerimizin Aralık 
1943'te Kahire Konferansında bize savaşa katılmayı 
kabul ettirdikleri çok tehlikeli bir durumda Mareşal 
Fevzi Çakmak, kendine özgü, ağır başlı, yürekli, cay
dırıcı müdahalesi ile Ankara'ya gelmelerini sağladığı 
müttefik orduları yetkili generallerini ikna ederek, 
savaş dışı kalmamızı gerçekleştirmiştir. 

Bu tarihsel olayı eski Başbakanlardan Suat Hayri 
Ürgüplü'nün 26 Aralık 1982 günlü Hürriyet Gazete
sinde çıkan dizi anılarının ilk kısmında, biraz da ek
sik olarak buluyoruz. 

Yönettiği savaşlarda hiç yenilmemiş olan, yurdu
muza bunca hizmetlerini hiç yapmamışça sessiz, se
dasız aramızdan ayrılan rahmetli IMareşal Fevzi Çak-
mak'ın bugün elimizde şanına yaraşır bir biyografisi 
dahi olmadığı gibi, kurucusu bulunduğu Bakanlar 
Kurulu ya da Genelkurmay Başkanlığı önünde bir 
büstü bile yoktur. Oysa, heykelleri dikilmesi gereken 
bir ulusal kahramandır. 

Büyük anısı önünde en derin saygılarla eğiliyoruz. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
Sayın üyeler; bu arada Yüce Genel Kurulunuza 

arz etmek istediğimiz bir husus da ortaya çıkmıştır. 
İçtüzüğümüzün 57 nci maddesine göre, en fazla 

üç üyeye söz verilebileceği gibi, beşer dakikayı geçme
mek üzere söz verilmesi yine bu madde hükmüdür. 

Ancak, elbette ortaya konulan, huzurunuza getiri
len konular beş dakikaya sığmayacak kadar detaylı 
ve ilgi uyandıracak konular olabilir. 

Bu nedenle Başkanlık Divanı olarak gerekli kolay
lığı arkadaşlarımıza sağlamaya çalışıyoruz. Yalnız şu 
var ki, bu kolaylık içinde 15 veya 16 dakika süren 
konuşmaların bundan sonra yapılmayacağı umudu 
ile hepinize saygılarımı sunarım efendim. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demir, Ma
denleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İsletil
mesini Düzenleyen Kanun Tasarısı ve İktisadî İşler 
Komisyonu Raporu. (1/118) (S. Sayısı >' 184'e 1 inci 
ek)-(l) 

(1) 184'e 1 inci ek S. Sayılı Basmayan 28.3.1983 
tarihli 76 ncı Birleşim Tutanağının sonuna eklidir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Gündemin «(Kanun 
Tasarısı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen İşler» 
bölümüne geçiyoruz. 

1 inci sırada yer alan Kanun Tasarısının görüş
melerine kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini alsınlar 
efendim. 
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21 inci maddeyi okutuyorum. | 
(Devlet Kuruluşlarınca İşletilmesinin Neticeleri : 
IMIADİDE 21. — Madenler üzerindeki mevcut ipo

tek, haciz ve ihtiyati tedbir gibi kayıtlamalar devral
ma tarihinde kalkar. 

'Bu kayıtlamaların karşılıkları; madeni devralan 
ilgili Devlet kuruluşunca, tazminattan 20 nci madde 
gereğince yapılacak indirimlerden sonra kesilerek, mil
lî bankalardan birine veya mal sandığına yatırılır. Du
rum ilgili merci, makam ve kişilere bildirilir. 

'Kayıtlamalar kaldırıldığı ölçüde karşılıkları işlet
me hakkı sahibine ödenir ve yetkili mercilerin karar
larına göre işleme tabi tutulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bu madde 
üzerinde bir diyecekleri?.. Yok. 

Bu madde ile ilgili önergemiz de bulunmadığına 
göre, 21 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 21 inci madde kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum. 

Teminatların ladesi : 
MADDE 22. — Maden Kanununa göre arama 

ruhsatname ve işletme hakkı sahiplerinden alınmış 
olan teminatlardan kalan kısım kendilerine borçları
nın ödendiği ölçüde iade olunur. 

•BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin-bir diyecek
leri?. Yok. 

22 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 22 nci madde kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kanun Kapsamı Dışında Kalan Madenler 

Kapsam Dışında Kalan Madenler Üzerindeki 
Haklar : 
MADDE 23. — Bu Kanunun 2 nci maddesi kap

samı dışında kalan ve 2172 sayılı Kanun hükümleri
ne tabi tutulmuş olan maden sahaları üzerinde te
sis edilen haklar kaldırılmıştır. Bu sahalar hakkın
da Maden Kanunu hükümleri uygulanır. I 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz iste
yen Sayın üye?.. 

TÜLAY ÖNEY — Sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Öney. I 
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Sayın Komisyon, Sayın Hükümet; bu madde ile 
ilgili bir açıklamanız olacak mı efendim?.. Yok. 

Sayın öney, lütfen sorunuzu sorun efendim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım; vaktiyle 

var olan haklar hangi ha'klardı ve kime aitti ki, 2 nci 
maddenin kapsamı dışında kalan madenlerde bu 
haklar söz konusu olmuyor ve Maden Kanunu hü
kümleri uygulanıyor? Yani maddenin bir ölçüde 
açıklanmasını istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Sayın Komisyon, cevaplandırmak üzere buyurun 

efendim. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN CİVELEK — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Şahıslardan bu madenler Devlete geçtikten sonra, 
Devletin haklan teessüs etmiştir bu madenler hak
kında. Şimdi şahıslara tekrar bu madenler devredi
lince bu hakları kalkıyor; tekrar 6309 sayılı Maden 
Kanununa dönüyor. 

Mesele 'budur efendim. Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 23 üncü maddeyi Komisyondan 

geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum. 
İade Talebi ve İade : 
MADDE 24. — Bu Kanunun 2 nci maddesi 

kapsamı dışında kalan ve 2172 sayılı Kanunla kuru
luşlarca işletilmekte olan maden sahaları, kanunun 
yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde Enerji ve 
Ta'biî Kaynaklar Çakanlığına müracaat edildiği ve 
çıkarılacak tebliğlerdeki şartlar yerine getirildiğinde 
öncelikle eski hak sahiplerine iade edilir. İade işlem
leri bu kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay 
içinde tamamlanır. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. 

NECİP BİLGE — Redaksiyon ile ilgili Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet; bu madde ile 

ilgili bir açıklamanız olacak mı efendim?.. Yok. 
Redaksiyon ile ilgili buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan; birinci satırda 

«...2172 sayılı Kanunla kuruluşlarca işletilmekte olan 
maden sahaları» deniliyor. Bu ifade tarzı pek uygun 
gözükmemekte, öyle tahmin ediyorum ki, maksat; 
«2172 sayılı Kanun uyarınca kuruluşlarca işletilmek
te olan...» şeklinde olması gerekir. Bu itibarla ora* 
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ya «uyarınca» veyahut da «2172 sayılı Kanuna göre» 
filan demek icalbeder. «Uyarınca» ifadesi daha uy
gun geliyor, bu bir. 

İkincisi üçüncü satırda, «Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına müracaat edildiği ve çıkarılacak 
te'bliğlerdeki şartlar yerine getirildiğinde öncelikle...» 
denmektedir, iki şey birbirine uymuyor. «Müracaat 
edildiği ve çıkarılacak te'bliğlerdeki şartlar yerine ge
tirildiği takdirde» olması lazım gelir düşüncesinde
yim. Bu şekilde yapılırsa yazım daha düzgün olur 
kanısındayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 

Sayın Komisyon?.. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN CİVELEK — Komisyon olarak katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, katılıyor musunuz 
efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Bilge'nin re
daksiyon ile ilgili fikirleri şudur: «Kanunla kuru
luşlarca» şeklindeki vaki düzenlemenin uygun olma
dığından bahisle «Kanun uyarınca» diye bir kelime 
ekliyorlar. 

Ayrıca üçüncü satırda «Müracaat edildiği ve çı
karılacak tebliğlerdeki şartlar yerine getirildiği tak
dirde...» biçimindedir. 

'Bu redaksiyonu kesin olarak oylarınıza sunuyo
rum. Kesin olarak kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın üyeler; bu madde ile ilgili önergeleri oku
tuyorum. Sayın Dikmen ve Sayın Tosyalı'nın öner
geleri var efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan madenlerle ilgili Tasarının 

24 üncü madde, birinci fıkra, birinci satırının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ali DİKMEN 

«...ve 2172 sayılı Kanunla Devlet kurüluluşlann-
ca işletilmekte olan maden sahaları..» 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, buyurun efendim. 
ALİ DİKMEN — Sayın Başkan; benim arzım 

redaksiyon mahiyetindeydi. Sayın Bilge buna kısmen 
temas ettiler, anlaşılması bakınmından. 

Bu madde esasında Devlet kuruluşlarını ilgilen
diren bir maddedir. Malumunuz, «Devlet kuruluşu» 
diyor, «özel kuruluş» diyor. O bakımdan buraya 

1 «2172 sayılı Kanunla Devlet kuruluşlarınca işleti
len...» denseydi bu daha iyi anlaşılırdı. O maksatla 
verilmiştir. Sayın Bilge de bu konuya temas ettiler; 
ama benim kanaatimce buraya «Devlet kuruluşla
rınca işletilen» kelimesinin konmasında fayda var
dır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Yalnız, bir hususu müsaade ederseniz zatıâlinize 

arz etmekte yarar görüyorum: Daha evvel Yüce Ge
nel Kurulun aldığı bir karara göre «Devlet kuruluş
ları» deyimi olan yerde «'Kamu kuruluşları» biçi
minde bir düzeltme yapıldı hep. Yani «Kamu» ola
rak düzeltirseniz o zaman önergeniz üzerinde bir iş
lem yapmak mümkün olaca'ktır efendim. 

ALİ DİKMEN — «Kamu kuruluşları» olabilir 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — «Devlet» kelimesini «Kamu» keli
mesi yapıyoruz ve buna göre işleme koyuyorum. 

Önergenin lehiride, aleyhinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?.. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ORHAN CİVELEK — Efendim; olabilir. Gerçi 
açık; ama «Kamu» kelimesinin konmasında da bir 
mahzur görmüyoruz. Kabul ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, o zaman cümle «Bu Ka
nunun 2 nci maddesi kapsamı dışında kalan ve 2172 
sayılı Kanun uyarınca kamu kuruluşlarınca işletil
mekte olan maden sahaları..» sökünde mi olacak? 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ORHAN CİVELEK — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, bu görüşe katılı
yor musunuz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Dikmen'in 
önergesine Komisyon ve Hükümet katılmaktadırlar. 
Bu nedenle Sayın Dikmen'in önergesini kesin olarak 
oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kesin olarak ka
bul edilmiştir. 

Madde «'kuruluşlarınca» biçimirtde düzeltiliyor ve 
başına «Kamu kelimesi geliyor efendim. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Benim önergemi 
işleme koymayın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı; 
önergeniz işlemden kaldırılmıştır eifendim. 
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Sayın üyeler; 24 üncü maddeyi mevcut bu deği 
sikliklerle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum. 
İade Şekli 
MADDE 25. — 24 üncü maddeye göre iade ta

lebinde bulunulduğu takdirde; 2172 sayılı Kanun hü
kümleri gereğince kamulaştırılan mallar ve geri alı
nan maden sabaları, bu Kanun hükümlerine tabi ola
rak eski hak sahiplerine hali hazır durumları ile 
iade edilir. Bunlar hakkında herhangi bir zarar veya 
tazminat talebinde bulunulamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

HİDAYET UĞUR — Sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Hükümet; 

bir açıklamanız olacak mı efendim?.. Yok. 
Sayın Uğur, sorunuzu buyurunuz efendim. 
HİDAYET UĞUR — Sayın Başkan, «Hali ha

zır durumları ile iade edilir.» denmektedir bu maden 
sahaları; burada öyle yazılı. Bunlar hakkında da 
herhangi bir tazminat talebinde bulunülamıyor. An
cak bazılarında Devlet işletme için hazırlıklara giriş-
mişse, araç, gereç temin etmiş veya bir tesis kur
muş ise; yani Devlet bir masraf yapmış ise bunla
rın iade şekli nasıl olacak? Komisyon kısa bir açik-

- lama yapabilirler mi? Yalhutta bu maddeye herhangi 
'bir hüküm koymak ihtiyacını duyarlar mı? Mesela; 
«7 nci madde hükümleri gereğince tespit edilecek 
değerler üzerinden ödenir.» gibi. 

Bu maksatla kısa bir açıklama rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN CİVELEK — Efendim; elbette sayın üye
mizin belirttiği husus mevcuttur; 28 inci maddede 
bunun nasıl tedvin edileceği gösterilmiştir. Komis
yonumuzun buradaki maksadı, eğer madenlerde Dev
letçe alındıktan sonra birtakım hasar, ziyan vesair 
olmuşsa, göçmeler gibi; bunlar hakkında yeni bir 
talepte bulunulmaması amacıyla getirilmiştir bu mad
de. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler;, 25 inci maddeyi Ko

misyondan geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmeyenler... 25 inci madde kabul 
edilmiştir. 
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26 ncı maddeyi okutuyorum. 
İade Sırasındaki işçilerin Durumu : 
MADDE 26. — İadeyi isteyen hak sahibi, saha

da çalışan işçilerin iş Kanunundan ve toplu sözleş
melerden doğan bütün haklarını üstlenmek zorunda
dır. 

Bu sahalarda, ilgili kuruluşlarca alınan işçilerin 
işlerine devamı konusunda hak sahibi ile kuruluş 
arasında mutabakat sağlanamadığı takdirde, hak sa
hibi en az 2172 sayılı Kanun gereğince kuruluşa 
devrettiği işçi sayısı kadar işçiyi geri almaya mec
burdur. 

Mutabakat dışında kalan işçiler için yapılacak 
işlem, gerekiyorsa tazminat miktarları ve esasları 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının teklifi üze
rine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

Devredilen işyerlerinde işlemiş kıdem tazminatla
rından her iki işveren de sorumludur, işyerini dev
reden her işverenin bu sorumluluğu işçiyi çalıştır
dıkları süre ile ve devir sırasında işçinin aldığı ücret 
ile sınırlıdır. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Bakan, bir açıklamanız 
var mı efendim?. Yok. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, «kuruluş»la-
rın tümünü «kamu kuruluşu» diye sonunda düzelte
lim efendim. 

BAŞKAN — Düzeltiyoruz efendim, «Devlet» 
gördüğümüz her yerde «kamu» olarak düzeltiyoruz. 
Her «kuruluş» görünce de «kamu kuruluşu» diye 
sonunda redaksiyonla ilgili olarak düşünelim Sayın 
Fırat. 

Bu madde ile ilgili bir önerge var efendim, oku
tuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2172 sayılı Kanunun iptali 

ve Devletçe işletilecek Madenlerle Maden Sahaları 
Hakkında Kanun Tasarısının 26 ncı maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

Vabap GÜVENÇ 
MADDE 26. — Bu Kanunun yayımı tarihinden 

evvel Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen en son 
bildirgede gösterilen işçiler ve her birinin görevleri 
takdir komisyonu tarafından ayrı bir tutanakla tes
pit edilir. Bu işçiler, iade isteyen hak sahibi tara
fından aynen devralınır, işçilerin devralma tarihinde-
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ki hizmet süreleri, ücret ve diğer özlük haklarının 
tespitinde Sosyal Sigortalar Kurumu, vergi dairesi 
ve diğer resmî dairelerdeki kayıtlar esas alınır. 

BAŞKAN — Sayın Güvenç, bir açıklamanız ola
cak mı?.. Buyurun efendim. 

VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

26 ncı madde, kanımıza göre, gerek tş Kanunu 
ve gerekse Toplu tş Sözleşmesi ve Grev Kanununa' 
aykırı şekilde düzenlenmiştir; çünkü, tş Kanunu ve 
Toplu tş Sözleşmesi Kanunu ana kanun niteliğinde
dir. Orada, işyerinin el değiştirmesi halinde işçi hak
larının nasıl olacağı belirgin şekilde yazılmıştır ve 
her iki Kanunda da yer almıştır. Kaldı ki, toplu iş 
sözleşmesi eğer varsa, işyerinde yapılmışsa, (ki oldu
ğunu zannediyorum bu devrolunan işyerlerinde) ora
da daha açık seçik, işçilerin özlük haklarının bu dev
redilme halinde ne olacağı da yazılmıştır. 

Şimdi burada, devrolan maden sahalarındaki iş
çilerin haklarının devralan tarafından kabul edilme
mesi hali de bahis konusudur. «Böyle olduğu tak
dirde, ancak orada çalışan işçi kadar yeni işçi al
maya, yeni işveren, devralan mecburdur.» diyor. Hal
buki, işyerinde 2172 sayılı Kanundan önce de çalı
şan işçiler halen çalışmaktadır, 2172 sayılı Kanun 
çıktıktan ve Devlete geçtikten sonra iş sahası geniş
letilmiş, yeni yatırımlar yapılmış ve dolayısıyla daha 
çok işçi alınmış olan işyerileri de vardır. Bunların 
devredilirken, tüm özlük haklarının yeni işverene 
olduğu gibi devredilmesi, yani kıdem haklarının da 
devredilmesi zarureti vardır. 

Ancak ben, vermiş olduğum bu önergede bu hak
ları saklı tutan; yani hem tş Kanununa hem 275 
Sayılı Toplu tş Sözleşmesi ve Grev Kanununa, hatta 
yapılmışsa, toplu sözleşmeye uygun bir hüküm ge
tiriyorum; ancak bu hüküm yerine getirilirken ile
ride herhangi bir endişeye mahal verilmesin diye, 
devralmadan önceki son üç aylık Sosyal Sigortalar 
Kurumuna verilmiş olan bildirgelerde hangi işçilerin 
isimleri yazılı ise, yeni işveren onları devralsın, on
da ihtilâf olmasın istiyorum, özel sektörde, doğaldır 
ki, birçok işçiler Sosyal Sigortalar Kanununun kap
samına alınmakla birlikte, kaçak olarak da çalıştırı
lanlar görülmektedir. 

işsizliğin hüküm sürdüğü ülkemizde, halihazırda 
iş sahibi olmuş, evine bir ekmek parası götürebile
cek kadar kazanca sahip olan kişilerin işsiz bırakı
larak emeklerinin heder edilmesi, onların yerine da
ha verimli, daha genç işçileri almak gayesiyle böyle 
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bir hükmün getirilmesine karşı olduğumuzu belirt
mek isterim. 

önergemin bu nedenle kabulünü rica eder, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güvenç. 
Sayın Güvenç'in önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye?.. Lehinde, buyurun Sayın Alp-
dündar. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Tasarının 26 ncı maddesi, aslında bir hakkı tes
lim eder mahiyettedir. Ancak; iş yasalarının uygu
lamasında çok enteresan yargı kararlarına muhatap 
olmuş bir konu olması nedeniyle, esasta Hükümet 
ile aynı görüşte birleşmek koşuluyla, maddede daha 
çok, komisyonlarda zorluklar çıkarmadan, Devlet 
kayıtlarına itibar ederek, örneğin arkadaşımın öner
gesinde, Sosyal Sigortalar Kurumu ve vergi daire
leri kayıtları baz olarak alınmaktadır, ihtilâflarda, 
hu kayıtlar üzerinde hiçbir suretle oynamak müm
kün olamayacağı için, ışık tutacaktır. 

Bu itibarla, ayrıntılı ve çok yorumlanacak mad
de yerine, az ve öz (önergede olduğu gibi) bir yo
rumlama ve esasen mevcut İş Yasasının 15 inci mad
desi ve diğer hükümleri bu düzenlemenin nasıl uy
gulanacağını göstermektedir. Bu itibarla, önerge 
doğrultusunda oy kullanmanızı değerli Hükümeti
mizin ve Komisyonumuzun da katılmasını diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın Komisyon, önerge üzerindeki düşüncenizi 

lütfeder misiniz efendim? 
IKTISADÎ IŞLER KOMISYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN CtVELEK — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Tasarının 17 nci maddesiyle, Devletin işçiler ko
nusundaki hakkı korunmuştur. 17 nci madde şöyle 
diyor: «Kanunun yayımı tarihinden evvel Sosyal Si
gortalar Kurumuna verilen en son bildirgede' göste
rilen işçiler ve her birinin görevleri takdir komisyo- ^ 
nu tarafından ayrı bir tutanakla tespit edilir. Bu iş
çiler ilgili Devlet kuruluşunca aynen devralınır.» 

Bundan maksat, madenin devralınacağım duyan 
maden sahibinin, fazla işçi almak suretiyle Devleti 
mağdur etmemesiydi. Şimdi, getirilen bu 26 ncı mad
de ile de özel sektörün, madencilerin hakkı korun
mak istenmiştir. Biliyorsunuz, Devlet, iş sahalarında 
çok işçi istihdam eder, gereksiz yere istihdam edilen 
birtakım işçiler mevcuttur; sosyal tesisleri vardır, 
yardımcı personelleri vardır, özel sektör bu kadar 
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geniş işçi kadrosuyla çalışmaz; ama bu fazla işçiler 
de atılacak mı? Elbette değil. Onun için bu maddeyi 
düzenledik. Diyoruz ki, Devlet ile madenin sahibi 
anlaşacak, eğer anlaşma hâsıl olursa, zaten bir şey 
olmayacak. Eğer kendisinin madeni Devlete devre-
derken'ki kadarından fazla işçi istihdam ediliyorsa, 
bunları Devlet ya alacak başka işyerlerinde istihdam 
edecek veyahut da gitmeyi kabul etmeyen işçiler 
olursa, bunların tazminatlarını vermek suretiyle ayı
racak. 

Yani buradaki maksat, nasıl bir önceki madde 
ile Devletin hakkı korunmak istenmişse, burada da 
maden sahibinin hakkı korunmak istenmiştir, bu 
amaçla getirilmiştir efendim. 

Arz ederim; önergeye katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Sayın Komisyon Sözcüsü, gö
rüşlerimizi açıklamış bulunuyor. Ben, de Hükümet 
olarak katılıyorum; onun için önergeye katılamadı
ğımı bildiriyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üye'ler; Sayın Güvenç'in önergesine Ko

misyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir 
efendim, önergenin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum: Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler; 26 ncı (maddeyi Komisyondan gel
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... 26 ncı madde kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum. 
Davadan Feragat : 
MADDE 27. — İade işleminin tamamlanması 

için eski ha'k sahiplerinin, Enerji ve Tabiî Kaynalklar 
Bakanlığı ve ilgili kuruluş aleyhine açtığı davalar
dan, yetkili mercilerde feragat etmesi şarttır. 

BAŞKAN — 27 noi madde üzerinde söz isteyen 
sayın ü)ye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet bir diyece
ğiniz var mı?.. Yok. 

Sayın üyeler; 27 nci 'maddeyi Komisyondan gel
diği 'biçimiyle oylarınıza sunuyorum!: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştik*. 

28 inci maddeyi okutuyorum : 
Tazminatların Ödeme Şekli ve Süresi : 
MADDE 28. — Eski hak sahiplerine iade edilen 

sahalar için, kendilerine ödenen tazminat peştin ola
rak, ilgili kuruluşça yapılan ve itfa edilmeyen mas

raflar, esıki hak sahiplerince iadeden itibaren bir yıi 
ödemesiz toplam üç yıi içinde eşit taksitlerle ilgili 
kuruluşa ödenir. Bu borçlanma için ilgili hak sahibi 
teminat göstermek zorundadır. 

2172 sayılı Kanuna göre eski hak sahibi adına 
Bankaya bloke edilen paralar iadeden önce ilgili ku
ruluşa geri verilir. 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir di
yeceği var mı?.. Yok. 

ALİ DİKMEN — Sayın Başkan, redaksiyonla 
ilgili efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dikmen. 
ALİ DİKMEN — Hep burada «ilgili kuruluşlar» 

olarak geçiyor, «ilgili kamu kuruluşları» tabirinin 
buraya konulması 'lazım. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, bu maddeden sonra 
burada her «ilgili kuruluş» kelimelerini gördüğümüz
de «kamu» kelimesini de ilave etmemiz mümkün
dür. Ancak, Genel Kurulda tekriri müzakere olma
dığı için, eski maddelere nasıl ilave edeceğimiz hu
susunu tabiî düşünmekte yarar vardır. O bakımdan, 
bundan sonra «kamu kuruluşu» diyelim, ama eski 
maddelerde hep »ilgili kuruluş» olarak kalacak efen
dim. Daha evvelki birleşi'mlerde bunlar hep «%iü 
kuruluş» olarak geldi geçti. Yani, koymaya koya
lım da, eskisine nasıl koyacağız, çünkü bir müzakere 
tekrarı Genel Kurulumuzda söz konusu değildir. Bir 
tanesi için önergeniz vardı, kabul ettik efendim. 

ALİ DİKMEN — Sayın Başkanım, dikkat etti
ğime göre, 10 uncu maddeden evvel pek geçmedi. 

BAŞKAN — Geçmemişse mesele yok, bundan 
sonraki maddelere koymaya çalışalım. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bu mad
deyle ilgili bir görüşünüz var mı?.. Yok. 

Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, 28 inci 

maddede; eski hak sahiplerine iade edilen sahalar 
için kendilerine ödenen tazminatın peşin; ama öteki 
yapılan ve itfa edilmeyen 'masrafların taksitle kamu 
kuruluşuna ödeneceğinden söz ediliyor. Benim birin
ci sorum; Devlet, bu şekilde elkoymalarda taksit 
usulünü kullanmadığma göre, acaba geri alırken ne
den takside razı olmaktadır?.. 

İkinci sorum: Madde, «Eski hak sahiplerine iade 
edilen sahalar için...» diye başlıyor, eski hak sahibi 
talepte bulunmazsa, tazminatın ödenmesi nasıl ola
caktır?.. Başka birisine bu eski hak sahibi talepte 
bulunmadığı takdirde ne olacaktır?.. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN CİVELEK — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Arkadaşımızın suali bir noktada haklı gibi görü

lüyor. Yalnız burada maksat, iade edilen maden sa
halarının süratle işlemesini temindir. Devletin yap
tığı büyük yatırımlar vardır ve hazırlıksız olarak 
'bunların iadesi söz konusu olduğunda, birden bu 
paranın ödenmesi de mümkün olmayabilir. Biz, ıbir 
taraftan «Bu sahaları özel sektöre de verelim onla
ra da işlettirelim bu sahalar millî ekonomiye gelir 
getirir hale sokulsun» diye düşünürken, bir taraftan 
da büyük tazminatları 'bir defada ödeme kaydını 
getirdiğimizde, ters Ibir tutum içerisine gireceğimiz 
düşüncesiyle, maden sahiplerine bir kolaylık getir
mek ve süratle madenlerin çalıştırılma imkânını sağ
lamak amacıyla getirilmiştir efendim. Komisyonun 
düşüncesi Hükümet Tasarısında bu merkezdedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN CİVELEK — Sayın Başkanım., ikinci so
ruyu tekrarlarlar mı efendim?.. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, kısaca tekrarlar mı
sınız?.. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, tazminat ko
nusunda eski hak sahipleri talepte bulunmadığı tak
dirde ne olacaktır?.. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ORHAN CİVELEK — Efendim, almazlarsa zaten 
eski hak sahipleri yine 6309 sayılı Kanuna göre sa
ha işlem görecektir. 

AYHAN FIRAT — Ayrıca madde vardır efen
dim, 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ORHAN CİVELEK — Onun için de başka bir mad
de getirilmiştir zaten 33 üncü maddede bunun için 
de hüküm vardır efendimi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Civelek. 
Sayın Fırat, buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, bu 28 in

ci maddede, «... ve itfa edilmeyen masraflar, eski 
hak sahiplerince iadeden itibaren bir yıl ödemesiz 
toplam üç yıl içinde eşüt taksitlerle ilgili kuruluşa 
ödenir.;» diyor. «Bir yi! ödemesiz toplam üç yıl için
de» denince, geriye iki yıl kalıyor; iki taksitte mi 
ödenecektir? Böyle anlaşılıyor; o zaman 'buraya sa- ' 
rahat getirelim, «İki taksitle ödenir» diyelim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Buyurun Sayın Komisyon, 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN CİVELEK — Efendim, buradan maksadı
mız, iki taksit değildir, ödenecek paranın miktarına 
göre bunu Bakanlık tayin edecektir. Belki üç tak
sit olur, beş taksit olur; para çok büyükse bunu çe
şitli taksitlere de ayırmak mümkündür. Burada biz 
«iki veya üç» demekten kaçındık; çıkacak tazmina
tın miktarına göre bu tayin edilecektir efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 28 inci maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... 28 inci madde kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Maden Kanununa Göre Verilmiş Sürelerin He

saplanması ve Kayıtların Düzeltilmesi : 
Madde 29. — Eski hak 'sahiplerine iade edilen 

haklar için, 2172 sayılı Kanun gereğince çıkarılan 
kararnamelerin yürürlüğe girdiği tarih ile bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih arasında geçen ve 6309 
sayılı Maden Kanununa göre verilmiş olan süreler 
nazarı itibare alınmaz. 

Bu süreler üzerinde eski hak sahiplerinin hakkı 
mahfuz olup bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 
işlemeye başlar. 

İade işlemi tamamlanan sahalar için maden si
ciline ilgili kamu kuruluşu adına konmuş bulunan 
kayıt terkin edilerek gerekli tescil işlemi yapılır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; madde «ilgili kamu 
kuruluşu» şeklinde okunmuştur. Burada «ilgili ka
mu kuruluşu» olarak madde üzerinde işlemler cere
yan edecektir. 

29 uncu madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yek. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bu madde üze
rinde bir diyeceğiniz var mı efendim?.. Yok. 

Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili olarak Sayın 
Dikmenin bir önergesi var, okutuyorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan madenlerle illgili Tasarının 

29 uncu madde 1 inci ve 2 noi fıkralarının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini ve son fıkranın madde 
metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederim. 

Ali DİKMEN 

Madde 29. — Eski hak sahiplerine iade edilen 
haklar için, Maden Kanununa göre eski hak sahip
lerine tanınan sürelerde 2172 sayılı Kanun »gereğin-
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ce çıkarılan kararnamelerin yürürlüğe ©irdiği tarih 
ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında ge
çen süreler işlemez ve geriye kalan süreler bu Ka
nunun yayımı tarihinden itibaren işlemeye 'başlar. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, bir açıklamanız ola
cak mı?.. 

ALİ DİKMEN — Evet Sayın Başkanını. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALİ DİKMEN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bu madde, daha ziyade eski hak sahiplerine iade 

edilecek süreyle ilgili olarak düzenlenmiş. Ben bunu 
bir iki defa okuduktan sonra ancak anlayabildim, 
onun için bu önergeyi de 'bu maksatla verdim. Ya
ni anladığıma göre; eski Kanuna göre maden sahip
lerine 'bir süre tanınmış, bunun arkasından 2172 sa
yılı Kanun çıkmış ve bu Kanuna dayalı olarak da 
kararnameler çıkarılmış ve bunlar yürürlüğe girmiş
tir. İşte bu yürürlüğe girdiği tarihte, bu eski hak sa
hiplerinin tabiî kendilerine verilen süre kesilmiş, 

Şimdi bu arada, önümüzde bulunan bu Tasan 
kanunlaştığı takdirde, yürürlüğe girmesiyle beraber 
tekrar bir süre başlayacak. O halde, arada bir boş
luk meydana geliyor; yani buna on sendik bir süre 
tanınmışsa, beşinci senede 2172 sayılı Kanun çık
mış ise, bugüne kadar geçen dört sene zarfında bu 
süre çalışmıyor. 

Şimdi diyoruz ki, biz bunu tekrar bu Kanunun 
yürürlüğe girmesiyle birlikte, bu Kararnamelerin yü
rürlüğe girdiği tarihle, bizim bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarih arasında geçen bu dört sensyi say
mayalım, o tekrar eski Kanunun, yani beş sene, üze
rine dört dana koyarsak, dokuz sene ediyorsa; tek
rar beş seneden başlasın; yani süre böyle devam et
sin. Anladığım kadarıyla bu. 

Ayrıca, (bir de ikinci fıkrada, «Bu süreler üzerin
de eski bak sahiplerinin hakkı mahfuz olup bu Ka
nunun yayımt tarihinden itibaren işlemeye başlar.» 
denmektedir. Benim kanaatimce, bu da biraz tered
dütler meydana getiriyor. Bunu da birinci fıkrayla 
birleştirmek suretiyle, sizlere takdim edilen; netice
de, daha iyi anlaşılır ümidiyle bizim hazırlamış ol
duğumuz ımetin de şu bale geliyor : 

«Eski bak sahiplerine iade edilen haklar için, 
Maden Kanununa göre eski hak sahiplerine tanınan 
sürelerde 2172 sayılı Kanun gereğince çıkarılan ka
rarnamelerin yürürlüğe girdiği tarih ile bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarih arasında geçen süreler işle
mez ve geriye kalan süreler bu Kanunun yayımı ta
rihinden 'itibaren işlemeye başlar.» 

I Yani o süreleri çıkarıyoruz, geriye kalan süreler 
de bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren işlemeye 

I başlıyor. 
I Son fıkraya gelince: Bu fıkrada da «İade işlemi 
I tamamlanan sahalar için maden sicilline ilgili kuru-
I iuş adına konmuş bulunan kayıt terkin edilerek ge-
I rekli tescil işlemi yapılır.» denmektedir. Benim ka-
I nımca bu fıkraya da gerek yok. Gerekirse bu bir 
I yönetmelikte belirtilebilir. Zaten bu 'işlemler yapıl-
I diktan sonra bu normal olarak olacak demektir. O 
I bakımdan, bunun da maddeden çıkarılmasını uygun 
I buldum. 
I Maruzatım bu kadar; arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
I Sayın Dikmen'in önergesinin lehinde aleyhinde 
I söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
I Sayın Komisyon?.. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ORHAN CİVELEK — Efendim, madde açıktır, biz 

I önergeye katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?,. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Biz de katılamıyoruz Sayın Baş-

I kan. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Dikmen'in öner-

I gesine Komisyon ve Hükümet katılmadığını 'beyan 
etmektedir. Önergenin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum: Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Önergenin dikkate alın
masa kabul edilmemiştir efendim. 

29 uncu maddeyi Komisyondan geldiği biçimiy
le oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... 29 uncu madde kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 

I Sahadaki Faaliyet ve Stokların Durumu: 
MADDE 30. — İşletme ruhsatnameli veya işlet

me imtiyazlı sahalarda iade işlemlerinin devamı sü
resince ilgili kamu kuruluşlarınca üretim faaliyetine 
devam olunur. Devir ve teslim tarihinde maden 

I alanındaki maden cevheri stoku ilgili kamu kurulu
şuna aittir. Eski hak sahibi maden stokunu muhafa
zaya ve ilgili kamu kuruluşuna stok yerinde teslim 
etmeye mecburdur. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. 

Sayın Genç, buyurunuz. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye-
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Bana göre, 'bu Tasarının en önemli maddelerin; ı 
den birisi de 30 uncu maddediir. Maddede, «iade 

* işlemlerinin devamı süresince ilgili (kuruluşlarca üre
tim faaliyetine devam olunur. Devir ve teslim tari
hinde maden alanındaki mıaden cevheri stoku ilgili 
kuruluşa aittir.» denmektedir. 

Bu stok nasıl tespit edilecektir?.. Kim tarafundan 
tespit edilecektir?.. Bu madenileri zamanında Devlet 
aldığında birtakım eski maden sahiplerini tbu sekili
de milyarder etti. Şimdi geri iade ederken de, mas
rafını çektiği birtakım stokları Devlet üstlenmek: su
retiyle yine eski maden sahiplerine verince, birtakım 
kişileri yine milyarder etme durumları doğabilecek
tir. 

Şöyle izah edeyim: Bu Tasarının 2 nci madde
sinde ıverdiğim ve kabul edilmeyen önergelerden; 
mesela Balıkesir - Dursuribeyli linyit sahalarında 
Devlet 1 milyon 850 bin metreküp dekapaj yapmış, 
ben öyle zannediyorum 'ki, yine birçok sahalarda 
Devletin maden sahasını üretime geçirebilecek şekil
de yaptığı böyle büyük masraflar vardır. Üretim 
yapmamıştır; ama bir kömür ocağını açıp işletebil
mek için mıüyarlarca liralık yatırım yapmıştır. 

Peki, eğer biz eski maden sahibine devir sırasın
da yalnız mevcut stoku devredersek, o zamana ka^ 
dar Devletin yaptığı milyarlarca liralık masrafı ne 
yapmış oluyoruz?.. O maden sahibine bağışlamış 
oluyoruz. 

İkincisi şu: Devir anında mevcut stok nasıl tes
pit edilecektir?.. Yani bir komisyon marifetiyle mi, 
yoksa o müessesenin, ilgili Devlet kuruluşunun yet
kili kişisi tarafından mı .tespit edilecektir?.. Burada 
bir kıstas getirmek lazımdır. 

Sonra, tabiî madencilik konusunda çok fazla ih
tisasımız olmadığından, acaba o tespit anında bir J 
hata yapılmaması için ne gibi önlemler alınması la- I 
zımdır?.. Amaç nedir?.. Devletin milyarlarca liralık 
masraf yaptığı bir saha eski maden sahiplerine ve
rildiği zaman, o masrafların Devlet kesesinden çık
maması ve kârının da maden sahibinin cebine gir- | 
memesidir. Bunu çok hassasiyetle tayin etmek lazım
dır. 

Bu itibarla, Sayın Komisyon ve Hükümetimiz, 
bu maddenin doğurabileceği haksız kazançların en 
asgarî düzeyde tutulabilmesi için nasıl bir düzenle
me yapılması gerekiyorsa, o sekide bir düzenleme 
yapsınlar ve ona uygun bir madde getirsinler. Bu 
haliyle getirilen şekliyle gerçekten çok büyük suiisti
maller olacaktır. Bu, ileride de görülecektir, özelik
le, demin de söylediğim gibi, madenin istihsali için 
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Devlet tarafından yapılan masrafların durumu ne 
olacaktır?.. Düşünün, kömür istihsali için bir saha
da bütün masraf yapılmış, dekapaj yapılmış, kömür 
sahası açılmış, sadece kömürün kazılması' kalmıştır. 
Böyle olunca ne olacaktır?.. Nihayet çok küçük bir 
masrafla o kömür kazılıp, üretim yapılabilecektir; 
ama önemli olan, o kömürün istihsali için yapılan 
dekapaj masraflarıdır. Bunlar kimin cebinden karşı
lanacaktır?.. Bu devir anında, bu şekilde yapılan 
masrafların da devralan işletmelerden alınıp alınma
yacağının Sayın Komisyonumuz ve Hükümetimiz ta
rafından cevaplandınlimasını diliyorum. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Sayın Komisyon?.. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN CİVELEK — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sayın Genç bu maddeyi yanlış anlamışlar. Bu

radaki kasıt, Devletin bu maden sahası üzerinde da
ha önce dekapaj vesaire suretiyle yapmış olduğu 
yatırımların tespiti değildir. Bunun için ayrı hüküm 
getirilmiştir. Buradaki kasıt, sadece Devletin o gü
ne kadarki faaliyetleri neticesinde çikarrlmış, istih
raç edilmiş olup da, maden sahasında satılmamış ve
ya maden sahası dışına götürülmemiş olan stoklarla 
ilgilidir. Burada Devletin yapmış olduğu herhangi 
bir yatırım söz konusu değildir. Onun için ayrı bir 
hüküm vardır. 

«Bu stokun nasıl tespit edileceğine» dair sualine 
gelince: Bu kanundur, böyle teferruatlara inmez. 
Biz bunun için de 38 inci maddeyi getirdik. 38 inci 
maddede «Bu Kanunun uygulaması ile ilgili husus
lar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca yayın
lanacak tebliğlerle düzenlenir.» hükmünü getirmiş 
bulunuyoruz. Bu stokların nasıl ve kimin tarafından 
tespit edileceği Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğınca çıkarılacak bu tebliğlerde yer alacaktır. Bun
lar tebliğ konusudur, kanun konusu değildir efen
dim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Bu madde üzerinde önerge yoktur; yalnız Sayın 

Genç ve Sayın Bilge soru sormak isternişlerd'ir; bu
yurunuz Sayın Genç. 

KAMER GENÇ — Efendim Sayın Komisyon 
Sözcümüz, «Dekapaj ve madenin istihsali için Dev
let kuruluşu tarafından yapılan masraflar başka bir 
maddede göz önünde tutulmuştur.» dediler. Hangi 
maddededir; ben onu çıkaramadım efendim?.. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Say m Genç. 
Sayın Komisyon?.. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN CİVELEK — 28 inci maddede efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Bu maddenin üçüncü satırın

da iki defa «İllgili kuruluş» taibiri geçmektedir. Bu 
«ilgili kuruluş» aynı kuruluşu mu ifade ediyor, yok
sa birisi kamu 'kuruluşunu, 'birisi de (kendisine hak 
devredilecek olan özel teşebbüsle illgili 'kuruluşu mu?.. 
Böyle bir anlam çıkar gibi geliyor bendenize. Bu 
itibarla, açıklanması lazım geldiği kanısındayım; ne 
manaya geliyor? «Maden cevheri stoku ilgili kuru
luşa aittir.» diyor. Buradaki «ilgili kuruluş» hangi
sidir? Ondan sonra da «muhafazaya ve illgili kurulu
şa stok yerinde teslim etmeye mecburdur.» deniyor; 
buradaki «ilgili kuruluş» hangisidir?. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ORHAN CİVELEK — İkisi de kamu kuruluşu efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
«İkisi de kamu kuruluşu» diyorsunuz. Çünkü 

hakikaten, «ilgili kuruluş, ilgili kuruluş...» deniyor; 
bazısında bu ilgili kuruluş özel sektör olabilecek gi
bidir, -bazısında da kamu kuruluşu gibi hir anlam 
geliyor. Siz ikisinde de «ilgili kuruluşu» kamu kuru
luşu olarak kabul ediyorsunuz. Teşekkür ederim. 

Sayın üyeler, 30 uncu maddeyi Komisyondan 
geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum : 
Sözleşmelerin Devri : 

MADDE 31. — Madeni devralan eski hak sahi
bi, ilgili kamu kuruluşuna iade edilen madenle ilgili 
olarak, üçüncü şahıslarla yaptığı sözleşmelerden do
ğan yükümlülüklerini üstlenir. Üstlendiği hu yüküm
lülüğü sözleşmeler hükümlerine göre yerine getirir. 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz İsteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Hükümetin bu madde ile il
gili herhangi bir görüşü var mı?.. Yok. 

NECÎP BİLGE — Sayın Başkan bir düzeltme, 
yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bilge, buyurun. 
NECİP BÎLGF — Bu madde iki cümleden oluş

maktadır. Birinci cümlenin faili, öznesi var. Made
ni devralan eski hak sahibi; fakat ikinci cümle «Üst
lendiği bu yükümlülüğü sözleşmeler hükümlerine gö-
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re yerine getirir.» bu cümlesinin öznesi yok. Bura< 
da öyle olduğuna göre, madeni devralan eski hak 
sahibi olması lazım gelir. Bu bakımdan, «Üstlenir» 
den sonraki noktanın 'kaldırılıp yerine noktalı vir
gül konması ve ondan sonra «Üstlendiği» 'kelimesin
deki (Ü) harfinin de küçük harfle yazılması uygun 
olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Komisyon?. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN CİVELEK — Ka'bul ediyoruz efendim.. 

BAŞKAN — Sayın Balkan?. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Kabul ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 31 inci maddede «üst
lenir» den sonraiki nokta kaldırılmaktadır, noktalı 
virgül olmaktadır ve cümle başı olduğundan büyük 
harf olarak yazılmıştır, noktalı virgülden sonra (Ü) 
harfinin ufak olarak yazıldığı şeklinde düzeltiyoruz 
ve hu redaksiyonla birlikte 31 inci maddeyi oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 31 
inci madde kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 
Devralınmayan Madenler : 
MADDE 32. — Eski hak sahipleri tarafından 

devir talebinde bulunulmayan işletme halindeki ma
denler, Maden Kanunu hükümlerince ilgili kamu ku
ruluşları tarafından işletilmeye devam edilir. Ancak, 
işletme için bir talip müracaat ettiği ve bu bölümde 
eski hak sahipleri için belirlenen şartları kabul ve 
yeıine getirdiği takdirde, maden bu müracaat sahi
bine devredilir. Bu bölümde süre için tespit edilen 
hükümler, devir müracaat tarihline bağlı olarak işler. 
Birden fazla müracaat olduğu takdirde müracaat sı
rası esas alınır. 

.BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Hükümetin bu madde dl'e il
gili 'bir açıklaması var mı?.. Yok. 

Sayın üyeler, 32 nci madde ile ilgili olarak Sa
yın Genc'in bir önergesi var, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Maden Yasa Tasansının 32 

noi maddesinin son cümlesinin aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 
Birden çok müracaat olduğu takdirde maden, 

ihale suretiyle en uygun fiyat veren müracaatçıya 
verilir, 
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BAŞKAN — Sayın Genç, bir açıklamanız var | 
mı efendim?.. I 

KAMER GENÇ — Kısaca efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. I 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Benim önergem, 32 nci maddenin son cümlesiyle I 

ilgilidir. Son cümlede, «Birden fazla müracaat olduğu I 
takdirde müracaat sırası esas alınır.» diyor. 32 nci I 
maddenin kabul ettiği ilke şu : Devralınmayan ma- I 
denler, yani eski sahibi tarafından müracaat edilme- I 
diği takdirde, ilgili Devlet kuruluşunun bu madeni I 
bir başka üçüncü kişiye iade etme hakkını vermek- I 
tedir. Eğer tek müracaatçı varsa mesele yok; ama 
birden çok müracaatçı lolursa, buradaki yazılış tar
zına göre ilk müracaat eden kişiye maden verilecek, I 
ötekilerin herhangi bir 'hakkı olmayacak. 

Malumunuz, bütün Devlet mallarının satışında ve- I 
yahut da Devlete ait herhangi bir işin yapılmasında I 
serbest ihale esası getirilmiştir. Birden çok talip ol
duğu takdirde, özel koşullar hariç, muhakkak bu, 
müracaat eden 'herkes arasında bir artırmaya veya I 
bir eksiltmeye tabi tutulur. 'Burada, böyle birden faz- I 
la müracaat olduğu takdirde müracaat sırası, yani ilk i 
müracaat edene vermenin anlamını !ben anlayama- I 
dım. !Bu itibarla, Sayın Komisyonumuz ve Hükü
metimiz bu konuda eğer açıklama yaparlarsa mem
nun olurum. I 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekküre ederim Sayın- Genç. 
Sayın Genc'in önergesi üzerinde lehte, aleyhte söz I 

isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN CİVELEK — Efendim, Sayın Genç haklı
lar. Sayın Genc'in önergesine katılıyoruz efendim. 

'BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, 32 nci maddenin son i 

cümlesinin Sayın Genc'in istediği biçimde değiştiril- 1 
meşine ilişkin önergesine Komisyon ve Hükümet ka- | 
stıldığını beyan etmektedir. Buna göre bir kere de ben- I 
deniz okuyorum : «Birden çok müracaat olduğu tak- 1 
dirde maden, ihale suretiyle en uygun fiyat veren i 
müracaatçıya verilir.» şeklinde kesin olarak bu öner- J 
geyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme- I 
yenler... Kabul edilmiştir efendim. I 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, soru. 
BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen sayın I 

üye?.. Yok. Kayıt işlemi bitmiştir. 1 

| Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, 28 inci mad-

I de vesilesiyle sorduğum soru, aslında 32 nci maddede 
I söz konusu. Burada ikinci cümlede «Ancak, işletme 
I için bir talip müracaat ettiği ve bu bölümde eski hak-
I sahipleri için belirlenen şartları kabul ve yerine getir-
I diği..» diye devam ediyor. Burada «eski haksahipleri 
I için belirlenen şartlar» ibaresine, 'benim demin sordu-
I ğum, tazminat ve dava açılıp bedeli yükseltilmişse ve 
I o vesileyle 'Devlet birtakım fiilî ödemelerde bulun-
I muşsa, bu tür ödemeler de dahil midir? Zabıtlara geç-
I mesi için lütfen Komisyonun bunu cevaplamasını is-
I tîyorum; 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 

I Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN CİVELEK — Dahildir efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
NECİP 'BİLGE — Sayın Başkan, bir yazım dü-

I zenlemesi efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bilge, buyurun. 
NECİP BİLGE — Yine üçüncü satırda «belir-

I lenen şartları kabul ve yerine getirdiği takdirde «;» 
kabul ve yerine getirdiği» olmuyor, «kabul ettiği ve 
yerine getirdiği takdirde» denmesi uygun olacak efen-

I dim. 
BAŞKAN — «ettiği» kelimesini ilave etmek isti-

I yorsunuz, 
I Sayın Komisyon?.. 

İKTİSADÎ İ Ş L E R K O M İ S Y O N U S Ö Z C Ü S Ü 

ORHAN CİVELEK — Doğrudur efendim, katılı-
I yoruz, 

'BAŞKAN — Sayın ©akan?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Katılıyoruz. 
I 'BAŞKAN — Sayın üyeler, bu redaksiyon 'değişik-
I ligi ve biraz evvel de kesin olarak kabul ettiğiniz Sa-
j yın Genc'in önergesiyle birlikte 32 nci maddeyi oy-
1 larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
I 32 nci madde kabul edilmiştir. 

I 33 üncü maddeyi okutuyorum efendim : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

I Ceza ve Usul Hükümleri 

I Kamu Kuruluşlarınca Üretilen Maden Cevherleri 
I Aleyhine 'İşlenen Suçlar : 

MADDE 33. — IBu Kanun veya Maden Kanunu 
I kapsamına giren ve Kamu kuruluşlarınca üretilen 
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maden cevheri aleyhine Türk Ceza Kanununun onun
cu babının birinci ve ikinci fasıllarında yer alan cü
rümlerin işlenmesi halinde, verilecek ceza yarısından 
bir misline kadar artırılarak hükmolunur. Şu kadar 
ki, verilecek cezalar o fiil için Türk Ceza Kanununda 
muayyen olan cezanın yukarı haddini aşamaz. 

BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bir diyece
ği var ını?.. Yok. 

33 üncü madde üzerinde soru sormak isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

33 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum : 
'Ha'kkı Olmadan Cevher Çıkarma : 

MADDE 34. — Bu Kanun veya 'Maden Kanunu 
kapsamına giren kamu kuruluşlarına ait olan sahalar
da maden arama ve işletme hakkına sahip bulunma
dığı 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 yarısına, pek hafif ise üçte birine kadar 
indirilir, 

Çıkarılan cevher müsadere edilir. Eğer müsadere 
imkânı ortadan kalkmış ise cevherin bedeline hükmo
lunur-

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun veya Sayın Hükümetin bir di
yeceği var mı?. Yok. 

Bu maddeyle ilgili Sayın Güray'ın bir önergesi 
vardır, okutuyorum : 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, özür dile
rim, benim de bir önergem olacaktı, yanlışlıkla 35 
inci madde yazmış olabilirim efendim. 

BAŞKAN — «35 inci maddenin ikinci fıkrası» 
demişsiniz, bu önergenin 34 üncü maddeyle ilgili ol
duğunu Söylüyorsunuz. 

Okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarının 34 üncü maddesi
nin 6309 sayılı Kanun muvacehesinde, tekrara sebe
biyet vermesi nedeni ile metinden çıkarılması saygı 
ile arz olunur. 

S. Feridun GÜRAY 

BAŞKAN — Sayın Fırat'ın önergesinde, eski 
metine göre, daha doğrusu Hükümet Tasarısına gö
re «35 inci madde» diye yazmışlar; bunun da 34 ün
cü madde olduğu anlaşılıyor. Bu önergeyi de okutu
yorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Maden Kanunu Tasarısının 

35 inci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekil
de yer almasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ayhan FIRAT 

MADDE 35. — (İkinci fıkra) 
«Çıkarılan cevher veya madene verilen zarar çok 

ve tahribat fazla ise ceza yarı nispetinde artırılır. 
Eğer çıkarılan cevher ve verilen zarar az ve tahribat 
hafif ise ceza yarısına, pek hafif ise 1/3'ine kadar in
dirilir.» 

Sayın Güray, önergeniz üzerinde konuşmak üze
re, buyurunuz. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, saygı
değer üyeler; 

Tasarının dört maddesi ile bazı ceza ve usul hü
kümleri getirilmektedir. Ben bu hükümlerin metinden 
çıkartılmasını, muhtelif önergelerle talep etmiş bulun
maktayım ve bütün önergelerim hakkındaki görüşle
rimi arz ediyorum. 

Geçici Komisyonda bu maddeler esasında me
tinden çıkartılmıştı. Bu çıkartma yerindedir; zira 
6309 sayılı Kanunda bu hususlar hüküm altına alın
mıştır. Ancak, Komisyonun düzenlemesinde cezalar 
biraz daha artırılmıştır. Buna kanımızca gerek yok
tur; çünkü Tasarının hazırlanmasından sonra Türk 
Ceza Kanununda yapılan değişiklikle cezalar zaten 
önemli miktarda artırılmıştır. O nedenle, tekrara se
bebiyet verilmemesi bakımından ceza ve usul hü
kümlerinin metinden çıkartılması gerektiği kanısında
yım. Kısaca arz ederim. 

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

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN CİVELEK — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
biraz önce Sayın Güray'ın da belirttiği gibi, geçen 
sene Ceza Kanununa ek olarak çıkarılan bir kanun 
ile cezalar 5 - 10 misli artırılmış bulunmaktadır. 
Bu durumu nazarı itibara alan Komisyonumuz, bu 
maddenin Tasarıdan çıkarılmasını uygun görmekte
dir efendim. Önergeye katılıyoruz. 
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BAŞKAN — (Komisyon önergeye katılıyor. 
Sayın Bakan, sizin görüşünüzü alabilir miyim? 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın üyeler; 34 üncü maddenin Tasandan çı

karılmasına ilişkin Sayın Güray'ın önergesine Ko
misyon ve Hükümet katıldıklarını beyan etmektedir
ler., 

Bu nedenle kesin olarak oylarınıza sunuyorum : 
Önergeyi kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş ve 34 üncü 
madde Tasarıdan çıkarılmıştır ve bu suretle Sayın 
Fırat'ın önergesi de işlemden kaldırılmıştır. 

35 inci maddeyi okutuyorum : 
Müsadere : 
MADDE 35. — Bu 'Kanunda sayılan-suçların iş

lenmesinde bilerek kullanılan her türlü araç ve ge
reçlerle taşıma vasıtaları başkasına ait olsa ve başka 
amaçla kullanılmak üzere verilmiş bulunsa bile mü
sadere olunur. 

BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bir diyece
ği var mı?.. Yok. 

Sayın Güray'ın 35 inci maddeyle ilgili bir öner
gesi var okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 35 inci maddesinin, 

6309 sayılı Kanun muvacehesinde tekrarına sebebi
yet verilmemesi bakımından metinden çıkarılması 
arz olunur. 

S. Feridun GÜRAY 

BAŞKAN — Sayın Güray, bir açıklamanız ola
cak mı? 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım; ge
rekçemi arz ettim. Aynı gerekçe geçerlidir. Zaten bir 
'önceki madde kaldırıldığı için dayanaksız kalmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Güray'ın önergesi üzerinde lehte, aleyhte 

söz isteyen?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet katılıyor mu? 
İKTİSADÎ tŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN CİVELEK — Aynı gerekçeyle katılıyoruz ' 
efendim^ 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, Sayın Bakan 
da katılıyorlar. 

Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 35 inci maddenin Tasarıdan çıkarıl

masına ilişkin Sayın Güray'ın önergesine Sayın Ko
misyon ve Sayın Hükümet katıldıklarını beyan et
mektedirler, 

'Bu nedenle kesin olarak oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... 35 inci madde metin
den çıkartılmıştır. 

36 ncı maddeyi okutuyorum : 
Suçüstü Hükümlerinin Uygulanması : 
MADDE 36. — Bu Kanunda yazılı suçları işle

yenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar, 
3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Hak
kındaki Kanunun 1 inci maddesinin (A) 'bendindeki 
yer ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı za
man kayıtlarına bakılmaksızın sözü edilen Kanun 
hükümlerine göre yapılır. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ORHAN CİVELEK — Sayın Başkanım, müsaade 
ederseniz bir şeyi arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN CİVELEK — Tasarıda 32 nci madde var
dı, biz Komisyon olarak bu maddeyi çıkardık, bun

dan sonraki maddeler bir atlayarak geldi. Şimdi tah
min ediyorum bu önergeler Hükümet Tasarısındaki 
maddelere uygun verildiği için, bir madde ileriden 
gidiyoruz görüşü var bizde efendim; onun tashihini 
rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız, burada her
hangi bir noksanlık yok efendim. 

Şöyle : Hükümet Tasarısındaki 33 üncü madde 
Komisyonda 32 nci madde olarak oylandı, Hükümet 
Tasarısındaki 34 üncü madde Komisyonun 33 üncü 
maddesi olarak oylandı. Bilahara Hükümet Tasarısı
nın 35 inci maddesi 34 üncü madde olduğu için, çı
kartıldı. Ondan sonra 36 ncı madde 35 inci madde 
olarak çıkartıldı. Şu anda Hükümet Tasarısındaki 
37 nci maddeyi 36 ncı madde olarak okutuyorum. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ORHAN CİVELEK — 36 okunuyor efendim. 

BAŞKAN — Evet, 36 olarak o'kuduk efendim. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN CİVELEK — Hükümet Tasarısındaki 36 
ncı madde okunuyor. 

BAŞKAN — Hayır efendim, müsadere hükmü 
çıktı zaten. Biraz evvel kalbul buyurdunuz, resen 
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oyladım. Şu anda Hükümet Tasarısındaki 37 nci mad
de oluyor. 

İKTISADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ORHAN CİVELEK — Hayır, yanlışlık oluyor efen
dim, 

BAŞKAN — Yani şu anda 34 üncü madde mi 
olması lazım diyorsunuz? 

İKTfSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ORHAN CtVELEK — Evet, 34 olması lazım baş
tan itibaren. 

BAŞKAN — Efendim, okuturken öyle, eğer ka
bul edilirse bu 34 olacak; ama siz biraz sonra bu
nun da çıkmasına katılırsanız, 34 bu olmayacak, 
bundan sonra gelen madde 34 olacak. Müsaade bu
yurunuz; yani anlıyorum. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ORHAN CİVELEK — Anladınız değil mi efendim? 

BAŞKAN — Anlıyorum. 
Şu anda, Tasarıdaki 37 nci madde, sizin Komis

yonunuzda 36 nci maddedir; ama mevcut önergele
re katılırsanız, zaten bunun da 34 olması mümkün 
olmayacaktır. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ORHAN CtVELEK — Değildir. 

ıBAŞKAN — Sayın üyeler; 36 nci madde üzerinde 
söz isteyen sayın üye olmadığına göre, Sayın Ko
misyon ve Sayın Hükümetin de bu madde ile ilgili 
olarak bir diyeceği var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Güray'ın ve Sayın Gözübüyük'ün 'birer 
önergeleri var; okutuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 36 nci maddesinin, 

tekrara sebebiyet verilmemesi için metinden çıkarıl
ması arz olunur. 

S. Feridun GÜRAY 

Sayın Başkanlığa 
36 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi

ni arz ve teklif ederim. 
Abdullah Pulat GÖZÜ BÜYÜK 

Bu Kanunda sayılan suçların işlenmesinde bilerek 
kullanılan her türlü araç ve gereç, taşıma vasıtaları 
fiilde iştiraki olmayan kimselere ait olmamak şartıy
la mahkemece müsadere olunur. 

BAŞKAN — Sayın Gözübüyük, affınıza sığına
rak bir hususu müsaade ederseniz açıklayayım efen
dim : Zatıâlinizin, Hükümet Tasarısındaki 36 nci 
madde ile ilgili bir önergenizdir; oysa bu Komis

yonun Metninde 35 inci madde olarak yer aldığı 
gibi, biraz evvel de kesin olarak oylandı ve Tasa

rıdan çıkartıldı efendim. Bu nedenle, bu önergenizi 
işleme koymam mümkün değildir. Çünkü, biraz ev
vel Hükümet Tasarısındaki 36 nci maddenin Tasa
rıdan çıkartılması hususu oylandı ve kabul edildi; 
Tasarıda böyle bir madde yok efendim. 

Sayın Güray?.. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım; ce

za hükümleri çıkınca, usul hükümleri de mürtefi 
olur. Başka bir diyeceğim yoktur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim efendim. 
Sayın Güray'ın önergesi üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok 
Sayın Komisyon?.. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN CİVELEK — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Güray; yalnız, biraz evvelki 

«Dördüncü Bölüm»ün başlığı, «Ceza ve Usul Hü
kümleri» olarak başladı. Bir maddeyi, yani Komis
yon metnindeki 33 üncü maddeyi geçtik; fakat baş
lığı da «Ceza ve Usul Hükümleri» olarak geçtik. 

Şimdi burada suçüstü hükümlerin uygulanmasına 
ilişkin usulî hükmü kaldırdığımız takdirde (Ki, bi
raz sonra oylanacaktır) başlığı da değiştirmekte yarar 
yok mudur?.. Lütfen onu da birlikte mütalaa ede
lim, ona göre oylayalım efendim... Usul hükümleri 
kalıyor mu?.. 

S. FERİDUN GÜRAY — Kalmıyor efendim; 
başlık da çıkıyor. 

BAŞKAN — O zaman başlık ne oluyor efendim; 
«Dördüncü Bölüm» olarak mı kalıyor?.. «Dör
düncü Bölüm... Ceza Hükümleri» 

S. FERİDUN GÜRAY — O kadar Sayın Baş
kan im i 

BAŞKAN —' Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet; siz de bu baş

lığa göre düzenlemenizi söyler misiniz efendim?.. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN CİVELEK — Efendim, şimdi bu son ve
rilen önergeler muvacehesinde «Dördüncü Bölüm» 
ün tüm olarak, başlığı ile birlikte kalkması gerekti
ği. kanaâtındayız. 

BAŞKAN — Yalnız, bu başlığın altında 3'3 üncü 
maddeyi kabul ettik efendim. 

»İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ORHAN CtVELEK — Efendim, işte başlangıçta bir 
yanlışlık oldu. Aslında 33 üncü madde... 
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'BALKAN — Yani Hükümetin 34, Komisyonun 
da 33 üncü maddesini bu başlık altında kesin olarak 
oyladık ve kabul edildi. Biraz sonra da, zatıâliniz ve 
Sayın Hükümet, bu 34, 35 ve şimdi de 36 ncı mad
denin de metinden çıkarılması hususunu kabul etti
niz, 

'İKTİSADI İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ORHAN CİVELEK — 'Müsaade ederseniz bir tet
kik edelim efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
IS. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, usul 

hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güray. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, be

nim önergem 34 üncü maddeyle ilgili olarak geçti; 
Hükümet Tasarısındaydı. Esasında 33 üncü maddey
le ilgili de önergem vardı; o anda ikaz etmek. iste
dim, fakat madde geçti. 

Arz ederim, 

BAŞKAN — Sayın Güray, şu nada zatıâlinizin 
33 üncü maddeyle ilgili hiçbir önergesi elimizde mev
cut değil efendim. 

S. FERİDUN GÜRAY — İlk önergem, 34 ola
rak geçmişti efendim. 

BAŞKAN — O zaman, 34 üncü maddeyle ilgili 
önergeniz ne oluyor; o da 35 mi oluyor efendim?.. 

IS. FERİDUN GÜRAY — Evet efendim. 
BAŞKAN — Olur mu efendim; o zaman da 34 

yoki 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, bir husu

su açıklamama müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, «Dördün

cü Bölüm»ün başlığı «Ceza ve Usul Hükümleri»dir. 
34 üncü maddeyi de 33 üncü madde olarak kabul 
ettik. 37 nci maddenin 34 üncü madde olarak metin
de yer almasının hiç'bir mahzuru yoktur. O zaman 
başlığın da değişmesine gerek yoktur. 

Dolayısıyla, 37 nci maddenin 34 üncü madde ola
rak kalması, bütün bu meseleyi halledecektir. Mah
zur da mütalaa edilemez; mükerrer olabilir, ama ak
sine bir şey değildir; o zaman mesele hallolur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. Ya
ni, siz «Suçüstü hükümlerin uygulanmasına ilişkin 
madde yerinde kalsın ve bu suretle de ceza ve usul 
hükümleri de tamamlanmış olur» diyorsunuz. 

I Yalnız, Sayın Güray'ın önergesine Komisyon ka-
I tıldığını beyan etti. Bu esnada, daha Sayın Hükümet-
I ten sormadık; tekrar soracağız. 
I Sayın Bakan, buyurun efendim. 
I ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
I FAHİR İLKEL — Sayın Başkan, burada Hükümet 
I Tasarısındaki numaralarla Komisyon Tasarısındaki 
I numaralardaki karışıklıktan dolayı; zannediyorum ki, 
I Sayın Güray bütün «Dördüncü Bölüm»ün çıkarılma-
I sini amaçlıyordu ve şimdi bu amaç kaybolmuş oluyor. 
I Bu amaç kaybolmuş olduğuna göre, o zaman Komis-
I yon Tasarısının 33 üncü maddesi kabul edilmiş olu-
I yor ve bu sebeple de, Komisyon Tasarısının 36 ncı 
I maddesini 34 üncü madde olarak kabul etmekten baş-
I ka çare kalmamış gözüküyor. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
I Sayın Güray; şu önerge üzerinde; bir katılma ve 
I bir de Hükümet Tasarısının 37; Komisyonun kabul 
I ettiği 36 ncı maddenin yerinde kalması hususu Hü-
I kümetçe teklif edilmektedir. Önergenizi geri aldığı-
I nız takdirde, bu maddeyi böyle oylayacağım efen-
I dim; usulî bir hükümdür. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, öner-
I gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray; me
sele de böylece halledilmiş oluyor. 

I Sayın üyeler; Komisyonun 36 ncı maddesini, Ko
misyondan geldiği bu biçimiyle oylarınıza, 34 üncü 

I madde olarak sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... 34 üncü madde kabul edilmiştir. 

I 'Komisyonun 37 nci ve mevcut çıkarmalara göre 
I de, yeni 35 inci maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
I Çeşitli Hükümler 

Tebliğler : 
I MADDE 35. — Bu Kanunun uygulanması ile il-
I gili hususlar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığın-
I ca yayınlanacak tebliğlerde düzenlenir. 
I BAŞKAN — Yeni 35 inci ve eski 37 nci madde 
I üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
I . Sayın Komisyon, Sayın Hükümet; bir açıklamanız 
I var mı efendim?.. Yok. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, bu 
I maddeyle ilgili olarak «'Resmî Gazetede yayınlanmak 
t üzere» diye bir ibarenin eklenmesiyle ilgili bir öner-
I gem vardı efendim. 
I BAŞKAN — Evet, Sayın Tosyalı hakkınız var; 
| maddeler üç kere değişikliğe uğrayınca karıştı. Ko-
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misyonun 37 nci, şimdiki 35 inci maddeyle ilgili Sa
yın Tosyalı'nın, bir ilaveye ilişkin önergesi var, oku
tuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 184 sıra sayılı Kanun Tasarısı

nın 37 nci maddesinde, uygulama ile ilgili hususların 
Bakanlıkça yayınlanacak tebliğlerle düzenlenmesi ka
bul edilmiştir. 

Konuya açıklık (getirmek bakımından, tebliğlerin 
Resmî Gazetede yayınlanması için «... Bakanlığınca» 
kelimesinden sonra «Resmî Gazetede» ibaresinin ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir açıklamanız ola
cak mı efendim?.. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Konu açıktır; Res
mî Gazetede yayınlanacağına dair bir ibarenin eklen
mesini istiyorum efendim. 

BAŞKAN — «Bakanlığınca» kelimesinden sonra, 
«Resmî Gazetede yayınlanacak tebliğlerde düzenle
nir» olarak düzenlenmesini istiyorsunuz. 

Sayın Komisyon?.. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN CİVELEK — Kabul ediyoruz efendim; uy
gundur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — İştirak ediyoruz efendim. 
ıBAŞKIAN — Sayın üyeler; yeni 35 inci maddede, 

«Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca» ibaresin
den sonra «Resmî Gazetede» ibaresini ekliyoruz; 
cümle «Resmî Gazetede yayınlanacak tebliğlerde dü
zenlenir.» biçiminde olmuştur ve yeni 35 inci mad
deyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yeni 36 ve eski 38 inci maddeyi okutuyorum : 
Resim ve Harç Muafiyeti : 
MADDE 36. — Bu Kanunun uygulanması dola

yısıyla yapılacak intikal işlemleri her türlü resim ve 
harçtan muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet; bir diyeceği
niz?.. Yok. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, bir soru 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Efendim, şimdi burada «... 

her türlü resim ve harçtan» diyor. Malumunuz, eski
den Damga Resmi vardı, sonradan vergiye dönüştü. 

Şimdi, tabiî ben bu madenlerin devri aşamasında 
hangi işlemlerin yapılacağı ve hangi vergilere tabi 
olacağını şimdi hatırlamıyorum. Buradaki «... resim», 
Damga Vergisine tabi midir, değil midir; ben ionu 
öğrenmek istiyorum. Çürikü eskiden Damga Resmi 
idi, sonradan değişti; Damga Vergisi oldu. Damga 
Vergisine tabi olacaksa mesele yok, bu haliyle geç
mesinde yarar var; ama eğer Dam'ga Vergisine de ta
bi değilse, o zaman maddede «Damga Vergisi, resim 
ve harçtan muaftır.» şeklinde bir düzeltme yapmak 
lazım; onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç; açık
lama yaptınız : «Böyle yapılması mı lazımdır?» de
mediniz de, «Böyle yapılması lazımdır.» dediniz. 

KAMER GENÇ — Hayır efendim, benim sorum 
açık yani dedim ki, eğer bu harç Damga Vergisinden 
muaf ise, yani Damga Vergisinin eski ismi Damga Res
mi idi; bu, öteden beri hazırlanan bir Yasa olduğu 
için bu, hep resim geçiyor ve bu gibi işlemler damga 
resmine dönüşüyor, eğer damga vergisinden muaf tu
tuyorsa burada ilave etmek lazımdır. 

AHMET SENVAR DOĞU — Halen ithalatta 
damga resmi geçerlidir. Bazen değişmiştir. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Doğu da oradan di
yorlar ki, «Halen ithalatta damga resmi geçerlidir, 
bazen değişmiştir.» 

Sayın Komisyon buyurun efendim. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ OR

HAN CİVELEK — Efendim burada bizim muradı
mız damga resminden de muaf olduğu şeklindedir. 
Zabıtlara geçmesi bakımından ifade ediyorum efen
dim. 

KAMER GENÇ — O zaman Damga Vergisi Ka
nununu ilave etmek lazım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — «Etmiyorum» diyor Komisyon da 
efendim. 

KAMER GENÇ — Kabul ediyor efendim. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN CİVELEK — Olmadığını ifade ediyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Gerek olmadığını ifade ediyorsu
nuz. Teşekkür ederim. 
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Sayın üyeler, 36 ncı maddeyi Komisyondan gel- l 
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Yeni 36 ncı ve eski 38 inci mad
de kabul edilmiştir. 

Geçici madde l'i okutuyorum efendim. 
GEÇİCİ MADDE 1. — 2172 sayılı Kanun hü

kümlerine tabi tutulmuş olup da el konulmamış bu
lunan maden sahalarından, bu Kanunun 2 nci mad
desi kapsamına girmeyenler hakkında yeni bir işlem | 
yapılmaz. Bu sahalar için Maden Kanunu hükümleri 
uygulanır. İlgili kamu 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 tu
tulmuş olan maden sahalarının tamamlanamayan iş
lemleri kaldığı yerden bu Kanun hükümlerine göre 
yürütülür. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz 
isteyen üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir açıklama
nız?.. Yok. 

Geçici 1 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçi
miyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Geçici 1 inci madde kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum. 
GEÇtCÎ MADDE 2. — Bu Kanunun 2 nci mad

desine giren maden sahalarından Danıştayca delil 
tespiti yapılmasına rağmen el konulmamış olanlarına, 
devir teslim esnasında mevcutlar üzerinde ihtilafa dü
şülmesi halinde, ilgili kamu kuruluşunca mahallî 
mahkemelerden yaptırılacak delil tespitini takiben el I 
konur. Eksik bulunan değerlerin bedelleri takdir edi
len tazminat miktarından indirilir. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. I 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz?.. 
Yok. 

Geçici 2 nci maddeyi Komisyondan geldiği bi
çimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCt 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. 

BAŞKAN — Geçici 3 üncü madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. ı 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir açıklama
nız?.. Yok. 

Geçici 3 üncü maddeyi Komisyondan geldiği bi
çimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Geçici 3 üncü madde kabul edil
miştir. 

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum. 
GEÇICI MADDE 4. — Bu Kanun kapsamında 

bulunan maden sahalarından 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 bulun
duranların uhdesine geçer. 

BAŞKAN — Geçici 4 üncü madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz?.. 
Yok. 

Bu madde ile ilgili önergeler var, okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
İktisadî İşler Komisyonu Raporunun geçici 4 üncü 

maddesine ilişik gerekçede açıklanan nedenlerle aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Halil Erdoğan GÜREL Nurettin ÂYANOĞLU 

İbrahim BARANGİL 

Geçici Madde 4. — Bu Kanunun kapsamında bu
lunan maden sahalarından çıkarılmış henüz imrar 
edilmemiş cevher, bakiye yığını, cüruf stokları ve pa
şalar hakkında 6309 sayılı Maden Kanununun 141 in
ci maddesi hükmü uygulanır. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 184'e 1 nci ek sıra sayılı Bor, 

Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demir Sahaları Hakkında 
Kanunun İktisadî işler Komisyonu tarafından önerilen 
5 inci bölüm geçici 4 üncü maddesi Hükümet Tasarı
sında olmadığı gibi, 6309- sayılı Yasanın değişik 141 
inci maddesine göre işletme hakkı eski sahiplerine 
tanınmış hakları ortadan kaldırıcı nitelikte oldğu için 
aşağıdaki şekilde fıkranın maddeye eklenmesini arz 
ederim. 

Metne ilave edilecek fıkra : 
6309 sayılı Maden Kanununun 141 inci maddesin

deki süreler dolduktan sonra ilgili kurum tarafından 
işletme hakkı eski sahibine verilmiş olan haklar sak
lıdır. 

A. Mümin KAVALALI Muhsin Zekâi BAYER 
Raf et İBRAHİMOĞLU Recep MERİÇ 

Kemıal DAL 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülen Maden Kanununun geçici 4 üncü mad

desine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Ayhan FIRAT 

Maden Kanununun 141 inci maddesine istinaden 
bugüne kadar verilmiş olan süre uzatmaları hakkı 
saklıdır. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, usul hakkın
da... 

BAŞKAN — Usulün nesi hakkında Sayın Genç?.. 
KAMER GENÇ — Geçici 4 üncü maddenin Ko

misyonca tedvini hakkında. Şimdi Hükümet Tasarı
sında bu madde yok, daha önceki uygulamalarımız
da komisyonların hükümet tasarısına madde metni ila
vesi ilkesi benimsenmemişti malumunuz. Böyle olun
ca, Komisyon, yetkisi dışında bir madde getirmiştir. 
O zaman önergeyle ancak burada biz madde tedvin 
edebiliyorduk. Geçmiş uygulamalarımız da böyleydi. 

BAŞKAN — Sayın Genç, yeni bir kanun düzen
lenirken, komisyon istediği maddeyi, istediği biçimde 
yeniden hazırlayıp getirebilir. Kaldı ki, bu Kanun gö
rüşülürken Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Hükümet adına burada bu metni kabul ettikleri husu
sunu da beyan etmiştir. Artık Hükümet de buna ka
tıldığına göre, getirilmemesi diye bir şey yoktur efen
dim. 

KAMER GENÇ — Müsaade ederseniz?.. Eski
den uygulamalarımız var, burada daha önce bir ko
misyonun hükümet tasarısına ilave ettiği bir madde
yi tasarıdan çıkardık ve bunu bir arkadaşımız teklif 
etti ondan sonra... 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Genç müsaade bu
yurursanız tekrar açıklayayım. Kanun tasarısı için
de görüşülmeyen; fakat bir kanunun bazı rnaddeleri-
ni değiştiren kanunlar görüşülürken doğrudur, yeniden; 
örneğin bu Kanun, bir kanunun beş maddesini değiş
tirirken, huzurunuza gelmeyen bir madde için önerge 
verme veya değiştirme sözkonusu değildir. Halbuki 
bu Kanun 1 inci maddeden başlayıp, yeni bir kanun 
olarak gelmiştir. Anayasada yapmadınız mı?.. Siyasî 
Partiler Kanununda yapmadınız mı?., istediğiniz mad
deyi istediğiniz biçimde koyabilirsiniz. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, Genel Kurul 
yapabilir 78 inci maddeye göre. 34 üncü madde ko
misyonların yetkisini belirtmiştir. Daha önce bunun 
uygulaması var; ama siz bilirsiniz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Hükümet bu metni kabul ettiğini beyan etmiştir 

efendim. 
Sayın Barangil, buyurun efendim. Önergeniz üze

rinde bir açıklamanız olacak mı?.. 
İBRAHİM BARANGİL — Müsaadenizle Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Önergemizle şunu öneriyoruz : Bu Kanun kapsa

mında bulunan maden sahalarından çıkarılmış henüz 
imrar edilmemiş cevher, bakiye yığını, cüruf stokları 
ve paşalar hakkında 6309 sayılı Kanunun 141 inci 
maddesi uygulanır. Ne Hükümet Tasarısında, ne 2172 
sayılı Kanunda mevcut olmayan bir hüküm Sayın Ko
misyonumuz tarafından görüşmekte olduğumuz bu 
Tasarıya ithal edilmiştir. 

Bu madde ile bahsettiğimiz madenler, emtia di
yelim, onsekiz ay içinde oradan kaldırılmak mec
buriyetindedir. Halbuki 6309 sayılı Kanunun 141 inci 
maddesinde bu mamuller için «işletme hakkının sona 
ermesinden itibaren üç yıl içinde sahadan kaldırıl
madığı takdirde Maliye Bakanlığınca dört sene zar
fında Hazine Emvalinin Satışı Hakkındaki Kanun hü
kümleri dairesinde tasfiye olunur» hükmü mevcuttur. 
Binaenaleyh, Kanunun işleticilere verdiği bu hakkın 
geri alınmamasını, bu sürenin Maden Kanunundaki 
sürelere çıkartılmasını yüce takdirlerinize sunar, say
gılarımı iletirim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil. 
Sayın Barangil'in önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon. 
İKTİSADÎ İŞLER- KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN CİVELEK — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Komisyonumuzca bu geçici 4 üncü maddenin ge

tirilmesinin anagayesi şudur : 
Bugün bor madenlerinin devletleştirilmesi istenil

diğinde bunun esas sebebi şü olarak gösterilmişti : 
Bir tarafta özel sektör, bir tarafta kamu, diğer taraf
tan da özel sektörün kendi içindeki özel firmalar re
kabet etmek suretiyle dışarıdaki bor satış fiyatlarını 
düşürüyorlardı. Bunun önlenmesi için bor madeninin 
tümünün devlet kesiminde kalması düşünüldü. 

Şimdi, yaptığımız geziler sonunda şöyle bir ha
diseyle karşılaştık. 2172 sayılı Kanunla bor madeni 
devletleştirildiği halde, bir zühul eseri olarak o ta
rihte daha önce bor madencileri tarafından çıkarıl-
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mış olan birtakım paşaların, kullanılmayan artıkların 
bilahara bu boşluktan yararlanılmak suretiyle, halen 
işletilmek suretiyle dışarıya satıldığı ve Devletle tek
rar rekabet eder duruma geldiği ve böylece fiyatların 
da aşağıya doğru çekildiği müşahede edildi. 

Esas gaye borun istihsalini ve satışını tek elde 
toplamak olduğu için düşündük ki, bu rekabeti kal
dırmanın bir tek yolu vardır, o da kendilerine makul 
bir süre vermek suretiyle bu paşaları işlesinler ve bu 
sahadan çekilmek suretiyle bor madenini tek başına 
Devlet kesimine bıraksınlar. İşte bu gayeyi gerçekleş
tirmek için Komisyonumuz geçici dördüncü, maddeyi 
getirmiş bulunmaktadır. Bunun gayesi budur efendim. 
önergeye katılamadığımızı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz efendim. 
ENERJİ VE TABıî KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Önergeye katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Barangil'in öner
gesine Komisyon ve Hükümet «Katılmadığını» beyan 
etmektedir, önergenin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate 
alınması kabul edilmemiştir. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, ben önergemi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. Sayın 
Fırat önergesini geri alıyor; bu nedenle önerge iş
lemden kaldırılmıştır. 

Sayın Kavalalı?.. Yoklar. 
Sayın Bayer, açıklamanız olacak mı efendim?.. 

Buyurunuz. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Efendim, biraz ev

vel Sayın Komisyon çok açık seçik bir biçimde ge
çici dördüncü maddenin gerekçesini ortaya koydu. 
Ancak yine öğrendiğimize göre 141 inci maddeye gö
re, bundan üç ay evvel dahi Maden Dairesi bu tip 
sürelere ait anlaşmalar yapmıştır. Bu bakımdan bunun 
müktesep hakkının nasıl karşılanacağı konusunu Hü
kümetten veya Komisyondan öğrenmek istiyorum. 
Benim de imzam var, ondan sonra önergemizi yeni
den değerlendireceğiz efendim. 

BAŞKAN — Yani bir soru soruyorsunuz, ona 
göre önergenizi geri çekeceksiniz... 

MUHSİN ZEKÂt BAYER — Evet efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. Sa

yın Hükümet veya Sayın Komisyon buyurunuz efen
dim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Sayın Başkan, burada saklı hak

lar meselesi vardır ve aslında verilmiş olan hakların 
geri alınması bahis konusu olmaması gerekir. Aslın
da, okunmuş olan önergelerden, Sayın Fırat önerge
sini geri almış bulunuyor, ama Hükümetimize en uy
gun düşen görüş o idi fikir itibariyle. Bugün verilmiş 
olan bu hakların süresi sonuna kadar saklı tutul
ması istikametinde Hükümetin görüşü vardı. Ben bil
gilerinize ve takdirlerinize arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, .• 
Sayın Bayer buyurunuz. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Benim önergem 

Sayın Hükümetin belirttiği şekildedir. Bir ek fıkra 
halinde «6309 sayılı Maden Kanununun 141 inci mad
desindeki süreler dolduktan sonra ilgili kurum tarafın
dan işletme hakkı eski sahibine verilmiş olarak hak
lar saklıdır» deniyor. Bu bakımdan önergemi geri 
almıyorum efendim. 

BAŞKAN — Önergenizi geri almıyorsunuz; teşek
kür ederim. 

O zaman sormak durumundayım, Sayın Bayer'in 
önergesinin lehinde ya da aleyhinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet öner
geye katılıyorlar mı?.. 

İKTİSADI İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ORHAN CtVELEK — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Esas itibariyle katılıyoruz; fakat 
cümlenin şekline tabiî Hükümetimizin müdahale et
me hakkı yoktur, ama belki küçük bir değişiklik ya
pılsa daha sarahat kesbedebilir. 

BAŞKAN — Lütfederseniz efendim, Sayın Bayer 
belki ona uygun olarak bir değişiklik yaparlar. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Müsaade ederseniz okuyayım 
efendim. 

Eklenecek cümle «Maden Kanununun 141 inci 
maddesine istinaden bugüne kadar verilmiş olan süre 
uzatmaları hakkı saklıdır» şeklinde olursa... 

BAŞKAN — Sayın Bayer?.. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Aynen iştirak edi

yorum efendim. x 

BAŞKAN — O zaman müsaade ederseniz öner
geyi bir de ben bu yeni biçimiyle okuyayım efendim. 
«6309 sayılı Maden Kanununun 141 inci maddesine 
istinaden bugüne kadar verilmiş olan süre uzatmaları 
hakkı saklıdır.» 

Sayın Bayer önergesini bu şekilde değiştiriyor. 
Komisyon ve Hükümet bu biçimiyle katılıyorlar. 
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Sayın üyeler, Sayın Bayer'in bu şekilde değiştiril
miş önergesine Komisyon ve Hükümet «Katıldıkla
rını» beyan ettiklerinden, metni kesin olarak oyları
nıza sunuyorum, önergeyi kabul edenler lütfen işa
ret buyursunlar. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. Geçici dördüncü maddenin altına bu fık
ra eklenmiştir. 

Geçici dördüncü maddeyi bu biçimiyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Eski 39, yeni 37 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlükten Kaldırılan Kanun ve Kararnameler : 
MADDE 37. — 2172 sayılı Devletçe İşletilecek 

Madenler Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanıla
rak çıkarılan kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Yeni 37 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümetin bir diyeceği?.. Yok. 

Bu maddeyle ilgili olarak Sayın Tosyalı'nın bir 
önergesi var, okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 184 Sıra Sayılı Kanun Tasa

rısının yürürlükten kaldırılan kanunu belirleyen es
ki 39, yeni 37 nci maddesinin baş kısmına tarihini 
de göstermek üzere «4.10.1978 tarihli ve ...» ibaresi
nin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir açıklamanız ola
cak mı? 

LÜTFULLAH TOSYALI — Kanun tekniğine uy
gunluğu bakımından tarihin konulması gerekirdi; o 
bakımdan bu önergeyi verdim. Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — «Kanun yapma tekniğine uygun ola
rak bu tarihin konulmasında yarar vardır» diyorsu
nuz. Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye ka
tılıyorlar mı efendim? 

İKTİSADÎ tŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ORHAN CİVELEK — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz efendim. 
ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın üyeler, yeni 37 nci maddenin başına 

«4.10.1978 tarihli ve 2172 sayılı» diye başlayacak şe-
" kilde bir ilave yapıyoruz. «... tarih ve 2172 sayılı Dev

letçe işletilecek...» şeklinde düzeltilmiştir. 

Bu düzeltmeyle birlikte yeni 37 nci maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Yeni 37, eski 39 uncu madde kabul edilmiştir. 

Yürürlük maddesine geçmeden evvel, bu Kanu
nun, daha evvelki birleşimlerde ismi üzerinde bazı 
önergeler vardı ve ismini de en sonra düzeltelim şek
linde o birleşimde birinci maddenin başlığı görüşülür
ken bir süre verilmişti. Bu nedenli, yürürlük madde
sine geçmeden önce Sayın Komisyondan sormak du
rumundayım. Sayın Komisyon, başlığı nasıl düzenle
diniz? 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ORHAN CİVELEK — Sayın Başkanım, başlığı şöyle 
takdim ediyoruz : «Bor, Asfaltit, Demir ve Linyit 
Madenleriyle, Nükleer Enerji Hammaddelerinin işle
tilmesini Düzenleyen Kanun Tasarısı.» 

BAŞKAN — Lütfedip o zaman bir yazılı metin 
olarak gönderir misiniz efendim, bekliyorum efen
dim. 

Sayın üyeler, Kanun Tasarısının başlığı ile ilgili 
Komisyondan gelen yazıyı okutuyorum efendim. 

«Bor, Asfaltit, Demir ve Linyit Madenleriyle, Nük
leer Enerji Hammaddelerinin işletilmesini Düzenleyen 
Kanun Tasarısı.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bugüne kadar yapıl
mayan bir işlemle karşı karşıya bulunmaktayız, yük
sek malumları olduğu üzere Kanun Tasarısının başlığı 
ile birlikte 1 inci madde içinde mütalaa edildiği için 
oylama ikisini içerecek biçimde yapılmaktaydı. Oysa 
başlığın değiştirilmesine ilişkin önergeler dikkate alı
nıp gittikten sonra, 1 inci madde görüşülmüş ve oy
lanmış bulunmaktadır. Bu durumda yapılacak başkaca 
bir işlem olmadığından başlığı da Komisyondan gel
diği biçimiyle oylarınıza sunacağım efendim. Komis
yondan gelen bu biçimiyle başlığı oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

38 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 38. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir 
diyeceğiniz?.. Yok. 

Yeni 38, eski 40 inci maddeyi Komisyondan geldiği 
biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... 38 inci madde kabul edilmiştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 39. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
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BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?,. Yok. Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir di
yeceğiniz?.. Yok. 

Bu maddeyle ilgili Sayın Tosyalı'nın bir önergesi 
var okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 184 S. Sayılı Kanun Tasarısı

nın 41 inci maddesinin : 
Madde 41. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
Şeklinde düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Lütfullah TOSYALI 

BAŞKAN •— Sayın Tosyalı bir açıklamanız ola
cak mı efendim? 

LÜTFULLAH TOSYALI — «Hükümlerini» ke
limesinin eklenmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, kanun yapma tekniğine uygun 
olarak «Bu Kanunu» değil de, «Bu Kanun hüküm
lerini Bakanlar Kurulu yürütür.» biçiminde düzeltme 
istiyorlar. 

Sayın Komisyon?.. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN CİVELEK — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Bakan? 
ENERJİ VE TABÎÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın üyeler, yeni 39, eski 41 inci maddeyi Sayın 

Tosyalı'nın bu redaksiyonla ilgili, yani «Bu Kanun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.» biçiminde ola
rak oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, son söz olarak Sayın Barangil... 
AYHAN FIRAT — Son sözle ilgili usul hakkın 

da bir şey belirtmek istiyorum. 
BAŞKAN —' Tabiî yine soracağım Sayın Fırat, 

usulün nesi hakkında efendim? 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, 2 nci madde 
oylanırken bendenizin bir önergesi vardı, bunun al
tında dört tane demir sahasının ismi yazılıydı, bunun 
listeye eklenmesi gerekirdi kati oylamada. Ancak, es
kisi gibi Sayın Başkan Komisyondan gelen metni oy-
ladılar. Bu metinde ilave yoktu dolayısıyla bu üsle
nin de altına ilavesi gerekir. Bu ya ilk gün yapıldığı 
gibi kati oylamayla önerge aynen geçirilmelidir veya 
oylanacaksa bu listenin altına ilave yapılıp Genel Ku
rulda oylanmalıdır efendim. 

Arz ederim. 

j BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 

I
Kesin olarak oylaması yapılmışsa bu listenin içi

ne elbette girecektir. 
Kabul edilmiş bir konu üzerinde ayrıca ne Ko

misyonun, ne Hükümetin ve ne de yeniden bir karar 
almaya gerek olmadığına göre, Genel Kurula yeni
den bir karar götürmeye gerek yoktur, eğer kesin 
oylaması yapılmışsa. Bendeniz o Birleşimde bulun
madığım için kesin oylama yapıldı diyorsanız mut
laka bu cetvelin içindedir efendim. 

AYHAN FIRAT — Öyle hatırlıyorum. 
BAŞKAN — Öyledir efendim, o zaman girmiştir. 
Buyurun Sayın Barangil. 
İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan, Ka

nun Tasarısının görüşülmesi bittikten sonra bundan 
önceki konuşmalarda da olduğu gibi, bazı maddî ha
taların yerinde düzeltilemeyişi halinde sonunda dü
zeltilebileceği görüşülmüştü. Şimdi, buna istinaden 
Tasarıya ekli listelerde yapılmış bazı maddî hatalar 
var; eğer müsaade ederseniz bu yanlışlığın devam et
memesi için bunları arz etmek istiyorum? 

BAŞKAN — Yani bir basım hatası mı Sayın Ba
rangil? Bu Hükümetin kabul ettiği metne bağlı liste, 
İktisadî İşler Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı 
liste üzerinde? 

İBRAHİM BARANGİL — Evet efendim, Sayın 
Komisyonun da o maddî hatalar hakkında zaten bil
gileri var, ama ben değiştirme yolunda bir tedbir 
almışlar mı, almamışlar mı bilmiyorum, fakat bu dü
zeltmeyi yapma görevini yerine getirmek üzere arz 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Redaksiyon kabul edip, buyurun 
dinleyelim efendim. 

İBRAHİM BARANGİL — Efendim, kömür sa
halarında Muğla bölgesinde İT 9920 yazılmış, bunun 
İT 9929 olması lazım. 

Verilen numara Yozgat'ın krom numarasıdır, hiç
bir alakası yoktur, maddî bir hatadır. 

BAŞKAN — Sayın Barangil, Sayın Erdoğan Gü-
rel'in bununla ilgili bir tashih işlemine ilişkin bir ya
zısı var, haklısınız... 

İBRAHİM BARANGİL — Ben de aynı notu 
okuyorum efendim. 

BAŞKAN — Evet İT 9920 yerine, İT 9929 ola
caktır denilmiş ve bizim metnimizde de bu 9929 ola
rak düzeltilmiştir efendim, doğrudur, tekrarında ya
rar vardır. Buyurun devam edin efendim. 

İBRAHİM BARANGİL — Manisa bölgesinde 
PRT 557 yerine, PRT 577 olması gerekir. 
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BAŞKAN — Doğrudur efendim, bizde 577 olarak 
düzeltilmiştir. 

Buyurun. . . 
İBRAHİM BARANGİL — Bursa Keleş yine 5 

inci sırada tR 10368 yerine, İT 10368 kömür havzası. 
BAŞKAN — Hükümetin kabul ettiği metinde böy

lece İR, İT oluyor değil mi efendim? 
Doğrudur efendim; burada da «İT - 10368» ola

rak düzeltildi. Başka bir şey?.. 
İBRAHİM BARANGİL — Bu kadar efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bize gelen metinlerde bu biçimde düzeltme önce

den yapılmıştır; ıttılaınıza arz ederim efendim. 
Sayın Barangil, bunun dışında bir son söz iste

miniz var bu düzeltmeyle ilgili; bunun dışında bir 
söyleyeceğiniz var mı efendim?.. Yoksa son sözü Sa
yın Alpaslan'a vereceğim. Sizinki sadece bir redak
siyon oldu... 

İBRAHİM BARANGİL — Ben son söz isteğim
de ısrarlıyım. 

BAŞKAN — O zaman buyurun Sayın Barangil. 
Lehinde mi, aleyhinde mi? 

İBRAHİM BARANGİL — Aleyhinde efendim. 
BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. 
İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan, Yüce 

Meclisin değerli üyeleri; 

Uzun süreden beri madenlerin işletilmesiyle ilgili 
Kanun Tasarısı üzerinde yapılan çok dikkatli ve ti
tiz çalışmaları tamamlamış bulunuyoruz. Tasarı o ka
dar önemli bir konuyu ilgilendiriyor ki, üzerinde ne 
kadar çalışılsa azdır. Zira ülkemiz kalkınmasını ta
mamlamak, hem de süratle tamamlamak mecburiye
tinde ve bilincinde olan bir ülkedir ve de tabiî ser
vet ve kaynaklar bakımından oldukça zengindir. 

Ülkelerin kalkınmasında bu yeraltı zenginlikleri
nin faydalanmaya sunulmasının büyük payı olduğu bi
linen bir gerçektir. Kalkınmasını tamamlamış ülkeler 
yeraltı servetlerinin değerlendirilmesine bilhassa önem 
vermişler, madencilik kesimi bu ülkelerde kalkınmanın 
tamamlanması, sanayi yapısının ileri düzeye ulaşmasın
da en önemli rolü oynamıştır. 

Konuya bu açıdan bakılınca ülkemizin faydalan
masına sunulmamış yeraltı zenginliklerimiz çok bü
yük bir önem arz eder. Kalkınmamızı süratle tamam
lamak ve Büyük Atatürk'ün gösterdiği muasır mede
niyet seviyesinin üstüne çıkmak hedefine ulaşmak, 
bu zenginliklerimizi bu maksatla kullanılabilir hale 
getirmek, yani bunları aramak, bulmak ve işletmekle 
kabil olacaktır. Bu konuda kamu, özel, yerli, yabancı 

bütün güçlerden mümkün olan en kısa zamanda, 
mümkün olan en yüksek derecede faydalanmak la
zımdır. 

işte üzerinde çalıştığımız bu Tasarının bu ihtiyacı 
karşılayabilmesi en büyük arzumuzdu. Fakat Tasa
rının bu ihtiyacı karşılayabilecek içerikte olduğunu 
söylemek mümkün değildir. Aksine Tasarı, Komisyo
nun Sayın Başkanının takdim konuşmasında 2172 sa
yılı Kanunun meydana getirdiği karanlık tabloyu kas
tederek bahsettiği sakınca, yanlışlık ve noksanlıkları 
düzeltici bir nitelikte getirilmemiş, aradan geçen dört 
ayda Komisyon âdeta yerinde saymıştır. 

Aslında bu Tasarı bir çok bakımlardan talihsiz 
bir Tasarıdır. Bunları özetle şöyle sıralayabiliriz : 
Birincisi, Komisyon ve özellikle Komisyonun Sayın 
Başkanı Tasarıya önyargıyla ve özellikle önyargıyla 
ve yanlı olarak yaklaşmışlardır. Sayın Komisyon Baş
kanının Tasarıyı takdim konuşmasının son kısmında 
«Komisyon çalışmalarında kamu ve özel sektör diye 
birbirine rakip, birbirinin karşısında iki tez veya po
litika veya taraf düşünülmemiş veya savunulmamış» 
denilmesine mukabil «Madenlerimizin bir - iki aile
nin kazancından ziyade, («Bu noktayı tekrar vurgu
luyorum» diye tekrarlıyor) bir - iki ailenin kazancın
dan ziyade 45 milyon insanın hakkını koruyacak şe
kilde kullanılması ve değerlendirilmesidir. Tasarının 
ruhu ve dayandığı felsefe budur» denilmek suretiyle 
konuya nasıl önyargılı ve yanlt olarak baktıklarını 
kanıtlamışlardır. Daha sonraki konuşmasında kendi 
düşüncelerini ve Tasarının takdim ediliş tarzından 
daha değişik hükümler getirmesini eleştiren konuşma
cılara, âdeta azarlarcasına verdiği hiddetli cevapta da 
bu bir - iki aileyi açıklamış... 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaa

de buyurun ve müdahale etmeyin. 

İBRAHİM BARANGİL — ödedikleri vergileri 
konu etmiş... 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, olmayan... 
BAŞKAN — Sayın Fırat, müsaade buyurun, Ko

misyon... 
İBRAHİM BARANGİL — Âdeta onları yargıla

mıştır. 
AYHAN FIRAT — Burada olmayan arkadaşımız 

için bu tarz bir konuşma... 
BAŞKAN — Sayın Fırat, Komisyon yerindedir 

efendim. 
TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Sayın Başkan, 

müdahale edilmesini önlerseniz uygun olur efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Alpaslan, müsaade buyurun 
efendim, Komisyon yerindedir. 

Buyurun Sayın Barangil. 
İBRAHİM BARANGİL — Son cümlemi tekrar 

ediyorum efendim. Daha sonraki konuşmasında ken
di düşüncelerini ve Tasarının takdim ediliş tarzından 
daha değişik hükümler getirmesini eleştiren konuş
macılara âdeta azarlarcasına verdiği hiddetli cevapta 
da bu bir - iki aileyi açıklamış, ödedikleri vergileri 
konu etmiş, âdeta onları yargılamıştır. 

KAMER GENÇ — Hak etmişler... 
BAŞKAN — Sayın Genç, müdahale etmeyin. 
İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Yeraltındaki madenleri daha hiç kimsenin varlı

ğından haberdar olmadığı bir dönemde arayıp bulan, 
kaçak olarak değil, bu ülkenin kanunlarına göre iş
leten, ülkenin faydalanmasına sunan, ödediği vergile
riyle ilgili vergi dairesince vergi rekortmeni ilan edi
len vatandaşların burada, bu kürsüden Komisyon Baş
kanı da olsa kimsenin yargılamaya hakkı yoktur, ima 
edilen vergi konusunda yoksa ilgili vergi dairesini de 
itham ettikleri ile ortak mı görüyor? Bu konularda 
elinde delil varsa ilgili mercie beraber götürelim; ken
disinin yanındayım... 

FERİDUN GÜRAY — Ama tümü üzerinde ol
muyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
İBRAHİM BARANGİL — Tasarının ikinci talih

sizliği, Geçici Komisyon metninin müzakeresi alınma
yıp İktisadî İşler Komisyonuna verilmesidir. Bu ko
nudaki Genel Kurul kararına şüphesiz saygılıyız, ama 
dört aylık bir gecikmeyle de... 

BAŞKAN — Sayın Barangil, Genel Kurulumuz 
bir karar verdikten sonra lütfen bu karar üzerinde 
tartışmayalım efendim... 

İBRAHİM BARANGİL — Değil efendim, geçi
yorum zaten, saygılıyım diye geçtim... 

BAŞKAN — Genel Kurul İktisadî işler Komis
yonuna vermiş ve şu anda da bu Kanun Tasarısı bit
miştir. 

Buyurun efendim. 
İBRAHİM BARANGİL — Saygılıyım diye geç

tim efendim... 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Yol olur bu. 
İBRAHİM BARANGİL — Ama dört aylık bir 

gecikme de ortadadır. Tasarının temel felsefesi ilk 
maddelerinde gayet belirgindir. Geçici Komisyon met
nindeki bu maddeler benimsenmezse bunlara yeni şe-
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kil verilir ve Kanun dört ay gibi uzun bir gecikmeye 
uğramazdı. Sayın Komisyon Başkanının ateşli konuş
masıyla konuyu kendi Komisyonuna almak isteme
sinin sebebi, biraz evvel arz ettiğim düşünceleriyle 
meydana çıkmış bulunuyor. 

Tasarının bir başka talihsizliği de 1982 Anayasa
sına aykırı oluşudur. Tasarı 1982 Anayasasından ön
ce hazırlanmıştır. Hatta Geçici Komisyonda da on
dan önce müzakere edilmiştir. Fakat şimdiki Komis
yonda görüşülmesi Anayasanın yürürlüğe girmesinden 
sonra yapılmıştır. 

'İçtüzüğümüze göre komisyonların ilk görevi evve
la tasarının tümünün veya maddelerinin Anayasaya 
uygunluğu bakımından incelenmesidir. Bu yapılmadı
ğı gibi Anayasanın 168 inci maddesinin özüne ve sö
züne ters düşen düzenlemeler getirilmiş, kanun adının 
ve maddelerinin tedvin tarzı hakkındaki düzeltici tek
liflere, önergelere Komisyon katılmamakta âdeta di
renmiştir. Sonuç olarak da biraz sonra Tasarı bu 
haliyle oylarınıza sunulacaktır. 

Kendi yaptığı Anayasaya şeklen aykırı olan bir 
tasarıyı oylamak Danışma Meclisinin tarihinde, oku
duğumuz zaman bize kıvanç verecek bir olay olmasa 
gerek. 

Tasarının bir diğer talihsizliği, 12 Eylül Hüküme
tinin programında ilan edilen özel sektör-kamu sek
törü ilişkileridir. Karma ekonomiyi devam ettirme tu
tumu karşısında Komisyonca aksi beyan edilmesine 
mukabil devletçi bir uygulamayı içermesidir. Biz özel 
sektörün elinden bazı madenleri alacağız, bazılarının 
bir kısmını alacağız, ondan sonra da bu Tasarıda 
«Kamu ve özel sektör» diye birbirine rakip, birbiri
nin karşısında iki tez veya politika veya taraf düşün
memiştir diyebileceğiz. Anlaşılması güç bir çelişkidir 
bu kanaatimce. Bu çelişki Komisyon metninde de mü-
şahade edilmektedir. Komisyonun ve Hükümetin bazı 
maden türlerinde zaman zaman karar değiştirdiği, ara
larında cereyan eden pazarlıkla tarafların zaman za
man yeni düzenlemeler getirdiği dikkatlerinizden kaç
mamıştır. 

BAŞKAN — Sayın iBarangil, lütfen bağlayın efen
dim. 

İBRAHİM BARANGİL — Bir zaman tahdidi
miz mi var efendim? 

BAŞKAN — Sayın Barangil, müsaade ederseniz, 
«Son konuşmalar açık seçik ve çok kısa olarak ya
pılacaktır» diye İçtüzükte 'hüküm vardır efendim, 
lütfen. 

IÎBRAH1M BARANGİL — Efendim, böyle bir 
tahdit varsa ben sözümü burada bitireyim. 
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'BAŞKAN — Devam edin efendim; ama lütfen 
İçtüzüğe de, yani «Kesin, açık ve de kısa konuşma 
yapılacaktır» şeklindeki hükme de riayet gösterelim 
mümkün mertebe. 

İBRAHİM BARANÖÎL — Efendim, konu bir gün 
konuşmayı alır; ben mümkün olan en kısa bir şe
kilde hazırladım ve onu takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Barangil devam edin; 
fakat lütfen... 

İBRAHİM BARANGİıL — Yüce Genel Kurulun 
istekleri istikametinde Tasarıyı geliştirmek normal bir 
işlemdir; ama gerek Hükümetin ve gerekse Komis
yonun her an kanaat ve karar değiştirebilmesi, ge
tirdikleri düzenlemelere kendilerinin de sıkı sıkıya 
bağlı olmadıklarını göstermektedir. 

Sayın1 Başkan, sayın üyeler; 
Anayasamızın 168 inci maddesi, aynen okuyorum. 

«Tabiî servetler ve kaynaklar devletin hüküm ve ta
sarrufu 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 işletilmesinin devletin 
gerçek ve tüzelkişilerle ortak olarak veya doğrudan 
gerçek ve tüzelkişiler eliyle yapılması kanunun açık 
iznine bağlıdır. 

iBu durumda gerçek ve tüzelkişilerin uyması ge
reken şartlar ve devletçe yapılacak gözetim, denetim 
ve usul ve esasları ve müeyyideler kanunla gösteri
lir» denilmektedir. 

Maddede çok açık olarak belirtildiği üzere, tabiî 
servetler ve kaynaklar devletindir. Bunların arama ve 
işletme hakkı da devlete aittir. Bu sebeple, bunların 
Tasarıda sayılması Anayasanın bu açık ifadesine ay
kırıdır. Siz, !hiç kendi oturduğu meskeni, kendi kul
landığı işyerini «Buraları ben kullanacağım» diye ta
bela asan mal sahibi gördünüz mü? Ama devlet, ge
rekli gördüğü zaman sahibi bulunduğu tabiî servet ve 
kaynakların bizzat arama ve işletmesinden vazgeçe
bilir. Bunu da ikinci şahıslara ya ortaklık kurarak ve
ya tamamen onlar eliyle yaptırabilir. 

İşte, Tasarıda ancak bunlar sayılabilir. Ayrıca 
bunlar hakkında da belli bir süre de tayin eder. Ta
sarıda bu da eksiktir. Tasarının, 2172 sayılı Kanunun 
meydana getirdiği zararları Önlemeyi amaçladığı ifade 
edilmesine karşın; Tasarının bu haliyle 2172 sayılı 
Kanunun getirdiklerinden daha geriye gidildiğini gör
mek, amaçlanan üretim artışının nasıl sağlanacağını 
anlamak mümkün değildir. 

Dolayısıyla, Tasarının ülke yararına sonuçlar do
ğuracağını kabul etmekte o derece imkânsızdır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Ülke yararı denince, özellikle bu Tasarı müzake

re edilirken; ben, ülkenin kalkınmasında, yeraltında 
faydalanılmadan bekleyen madenlerimizin en sürat
li ve en ucuz olarak çıkarılmasını; bunların ülke ih
tiyacına yeter miktarda üretilebilmesini; bütün ma
den sahalarının arama ve işletmeye açılarak her sene 
oranı biraz daha artan ve ülkede büyük bir prob
lem olan işsizlik sorununa çare getirmesini; üretilen 
hammaddenin işlenerek mamul halde ihraç edilmek 
suretiyle ülkeye daha fazla döviz getirmesini; sonuç 
olarak, süratli kalkınma yollarının açılmasını; yok
sulluğun giderilerek ve refahın artmasını, tabana 
yayılmasını anlıyorum. Bunda da kamu sektörü, yer
li ve yabancı özel sektör olarak her kesimin sahip 
bulunduğu imkân ve kabiliyetlerden yerinde ve tam 
olarak faydalanmak şarttır diye düşünüyorum. 

Özel sektörün gücü içinde olan işlere kamu sek
törünün girmesi işleri daha geç ve pahalı yapmasın
da kamu yararı göremiyorum. Bu davranış Büyük 
Atatürk'ün karma ekonomi politikasına da ters dü
şen bir davranıştır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Een şahsen, devletçiliğin karşısında değilim, ama 

karma ekonomi felsefesi içinde kalarak karşısında 
değilim ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri 
bu sistemin ülkemizin kalkınmasında, sanayileşmemi
zin temellerinin atılmasında, ondan sonra da bu te
meller üzerinde sanayimizin bugünlere gelmesinde 
devletçiliğin katkısının ne derece büyük olduğunu; 
kamu sektörünün gayri safi millî hâsıladaki payının 
derecesini bilmekteyim; ama yine bilmekteyim İki, 
bu çark çok ağır döner ve çok pahalı işler. Buna 
bir de bürokratik engeller eklenince, bu çark, dönüş 
hızını değiştirecek her yöneticiyi dişleri arasında ezer. 
Kamu kesiminde başarılı olamadığı halde özel sek-
sörde başarının zirvesine ulaşan yüksek kademe ida
recileri bunun en önemli, en canlı örneğidir. Bunun 
aksi de varittir. Özel sektörde başarısının zirvesin-
deyken, nice idareci arz ettiğim sebeplerden dolayı 
aynı başarıyı başına getirildikleri kamu sektörü gö
revinde gösterememişlerdir. Bugün bu örneklerle iç
ice yaşamaktayız. 'Bu gerçeğe daha iki gün evvel Sa
yın Cumhurbaşkanımız Aydın konuşmasında parmak 
bastılar; konuşmayı aynen okuyarak vaktinizi almak 
istemiyorum. 

Bugünkü yönetim de karma ekonomiyi kendisi
ne ekonomik politika olarak seçmiş, bunun için de 
özel sektöre kalkınma planlarında hedefler ve görev-
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ler tayin etmiştir. Yönetimin bütün sorumluları özel 
sektörün lüzumunu ve varlığını kamu sektörü gibi ka
bul ve her vesileyle 'beyan etmektedirler. O halde, 
Özel sektörce yerine getirilen ve getirilebilecek hiz
metlere' kamu sektörü girmemelidir,; Kamu sektörü, 
özel sektörün gücünün yetmediği hizmetleri üstlen
melidir. 

İşte, Tasarıya baktığımız zaman özel sektörün 
elinde bulunan ve başarıyla işletebildikleri bazı ma
den türlerinin elinden alındığını görüyoruz ve bu 
düzenlemeye katılmıyoruz. Zira, bazısında gerekçe 
göremiyoruz, bazıları için ileri sürülen gerekçelerin 
de çelişkiyle malul bulunduğunu müşahede ediyo
ruz. 

Ülkemizin bütün kesimlerini ilgilendiren enerji 
hammaddesi olan kömürü ele alalım. 2172 sayılı 
Kanunla ortaya çıkan üzücü tablo bu Tasarının ge
rekçesinde anlatılmaktadır. Tasarıyla getirilen dü
zenleme bu içler acısı tabloya çare getirmiyor. Hepsi 
devletleştirilen kömür sahalarının bir kısmı serbest 
bırakılıyor diğerleri kamu sektöründe kalıyor. Bun
larla «Halkın yakacak ihtiyacının karşılanma
sında piyasada nazım rolü oynamak ve ter
mik santrallann ihtiyacının garantiye alınma
sının amaçlandığı» belirtiliyor. Bu görevin 
haklılığına, Geçici Komisyonda yaptığımız ça
lışmalarda ve genel müdürlük seviyesindeki so
rumlulardan aldığımız inandırıcı bilgilerden sonra 
(bu konuda fazla iddialı olmadık ve İsrar etmedik, 
konunun üzerine gitmedik. İdarenin de mutabık kal
dığı bir sonuçta birleşmiştik. Geçici Komisyonda. 
Hükümet, 90 küsur sahanın devletleştirilmesi isteğin
den zamanla geri çekildi; Komisyonun da beniimse-
diği Geçici Komisyon kararına uydu; ancak bu dö
nüş şahsen bende, evvelce verilen bilgilerin de bu 
sahaların devletleştirilmesine yeterli gerekçe olduğu 
hakkında tereddüt ve şüphe uyandırdı. 

Termik santrallann ihtiyacı için ileri sürülen 
gerekçelerin de tutarsızlığı, bu konuda sorulan de
ğişik sorulara Sayın Bakanımız tarafından verilen 
cevaplar arasındaki çelişkiyle ortaya çıktı. Sayın Ba
kan evvela, «Santrallar kurulup işletilmeye başlayın
ca, özel sektör kömür işleticileri ;büyük bir pazarlık 
gücü (kazanacak, Devlet kömürü bunlardan pahalı 
almak zorunda kalacaktır.» dediler. (Yanlış anlama
dıysam, zabıtlar önümde değil; ama bu anlamda ko
nuşmuşlardı.) ve bunu devletleştirmenin başlıca sebe
bi olarak gösterdiler. 

Bundan bir evvelki; yani son celsede sorulan bir 
başka soruyu bunun tam tersi bir görüşle cevaplan
dırdılar. Soru şuydu; «Planlanmış bulunan termik 
santrallann kömür ihtiyacını, o bölgedeki sahaları 
devletleştirerek garantiye alıyorsunuz. İleride kuru
lacak santrallann ihtiyacı nasıl karşılanacak?» Bu 
soruya Sayın Bakanın cevabı şu oldu; (Yine genel 
anlamında arz ediyorum.) «Onların ihtiyacı özel 
sektörden ve çok daha ucuza sağlanabilir.» Arada 
sorulan bir başka soruya da (Ki, o soruyu ben şah
sen tevcih edemezdim.); «Devletleştirme kararı 4,5 
sene önce alınmıştır. Şimdi şartlar değişmiştir. O za
man bu kararı vermez, özel sektör üreticilerinin ruh
satlarına, (santral için her sene ne kadar kömür ve
receksiniz?) şartını koyar, vermeyenin ruhsatını ip
tal ederdim. Santralın kömürü böylece sağlanabilir
di.» mealinde Ibir cevap verdiler. 

Bu cevaplara, termik santrallann kömür ihtiyacı
na, santral bölgesinde devletleştirilen kömür sahala
rından ocakbaşı teslimi % 5 ila % 20 daha ucuz kö
mür vermeyi teklif eden ve buna hazır olduğunu söy
leyen bir özel sektörün mevcudiyeti ilave edilince, 
termik santrallann ihtiyacı için kömür sahalarının 
kamu sahalarının kamu sektörünce işletilmesi lü
zumunun ne kadar isabetsiz olduğu meydana çıkı
yor. 

BAŞKAN — Sayın Barangil; müsaade eder mi
siniz? 

İBRAHİM BARANGİL — Bitirdim efendim, az 
kaldı. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Çünkü, İçtüzüğü
müzün 82 nci maddesindeki «kısa, açık ve gerekçeli» 
deyimi içinde şu konuşmanın gerekçeli olduğunu ka
bul ediyorum, lezzetle dinliyoruz, dikkatle izliyoruz; 
fakat lütfen kısaltın efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan; bu konuşma 
Tasarının aleyhinde değil, lehinde oldu. 

'BAŞKAN — Lütfen Sayın Genç; müsaade bu
yurun, 'Başkanlık Divanı görevini yapıyor, durmadan 
neden müdahale ediyorsunuz? 

KAMER GENÇ — Biraz evvel çok müdahale 
ediyordunuz Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Genç; biz 
gereğini yapmakta gayet dikkatliyiz. 

KAMER GENÇ — Aynı konuşmayı başkası yap
saydı, sözünü çoktan kesmiştiniz. 

İBRAHİM BARANGİL — Kamu yararı, yeter
li miktarda üretmek ve ihtiyacı ucuza temin etmek
tir. T'îkip edilen ekonomik politika gereği olarak 
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Devlet, kömüre uyguladığı sübvansiyonu kaldırınca, | 
kamu sektörünce üretilen kömürün daha ucuza sa- I 
tılması imkânı ortadan kalkacaktır, Termik santral- I 
lar için lüzumlu kömürün hiç olmazsa bir kısmını 
kamu sektörünün maliyetinden daha ucuza satın ala- I 
rak Devlete milyarlarca lira sağlamak, kamu yararı
na mı, zararına mı olur? Bu sorunun cevabını, Ta- I 
sarıdaki devletleştirilen kömür sahalarının akıbeti 
tayin edecektir. 

Demirde de durum bundan farklı değildir. Hükü
met Tasarısı, bütün demir sahalarını devletleştirmek- I 
tedir. Asıl Komisyon, Geçici Komisyon kararına uy
muş ve demir sahalarını kapsam dışı bırakmıştır; fa
kat sonradan Komisyon - Hükümet pazarlığıyla ba
zı demir sahaları devletleştirme kapsamına alınmış- I 
tır. Sayın Komisyon Başkanının açıklamasına göre, 
de, bu istek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından gel- I 
mistir. I 

Size şimdi arz edeceğim bilgiler, Hükümet kana- I 
dinin da bu konularda kesinleşmiş bir kararının ol- I 
madiğini gösteriyor. Sayın 'Başkanın zaman bakımın
dan gösterdiği titizlik sebebiyle, bu konuda elim- I 
de mevcut Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının I 
ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının (Yani, Devlet I 
kesiminin) belgelerini takdimden vazgeçiyorum ve I 
yalnız cümlede ifade ettiğim kısmıyla yetiniyorum. I 

Yalnız şu kadarını ifade edeyim ki, Devlet Plan- I 
lama Teşkilatının, Ticaret Bakanlığının, Sanayi ve I 
Teknoloji Bakanlığının görüşü, Madenlerin İşletil- I 
mesi Hakkındaki Tasarıyla hemfikir değildir, onun I 
paralelinde değildir. I 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Devletin çeşitli kuruluşlarının tasarının getirdiği 

hükümler hakkındaki mütalaalarını arz edemedim, I 
bu kısmı bir iki cümleyle özetlemekle yetinmek zo
runda kaldım. Bu mütalaaları verenlerin de, en az I 
tasarıyı hazırlayanlar kadar vatanperver olmadıkları- I 
nı ve ülke yararına düşünmediklerini iddia edemeyiz, I 
kimse edemez. 

BEKlR TÜNAY — Öbür görüşte olanlar da 
aynı. I 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Tünay. 
İBRAHİM BARANGİL — Tersine, konuya hissî 

açıdan değil, çok daha objektif açıdan bakmış, ger- I 
çekleri isabetli olarak ve cesaretle dile getirmişlerdir. I 
Bu sebeple bu konuda Hükümet ve Komisyon met- I 
nini ülke yararına göremiyoruz. I 

Kamu kesimi, kaynak, personel, teçhizat vesaire I 
yetersizliklerden dolayı yatırım yapamayacağı ve | 
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rantabl çalıştıramayacağı sahalara girmemeli, bunla
rı ve diğer sahaları özel teşebbüse açarak, hem yer
altı zenginliklerimizin yerüstüne çıkarılarak ülkenin 
faydalanmasına arz edilmesini sağlamalı, hem de ge
niş bir istihdam sahası açarak işsizliğe bir ölçüde de 
olsa çare getirmelidir. 

Durum genelinde borda da aynıdır. Kamu sektö
rünün elinde yeterli bor sahaları varken, özel sektö
rün elindeki sahalar da devletleştirilmiştir. Bunun 
gerekçesi diğer iki tür madeninkinden farklıdır. Bu 
gerekçelerden birisi, bor piyasasında özel sektörün 
kamu sektörüyle rekabetini önlemek; diğeri de, dün
ya piyasasına tek elden Türkiye olarak çıkmaktır. Bun
lardan birincisine katılmak mümkün değildir. 

Özel sektör - kamu sektörü mukayesesinin müna
kaşasına girmeden özetle ve genelde ifade edeyim ki, 
(Tasarı Geçici Komisyondayken çeşitli kanallardan 
bize akan dokümanlardan çıkardığım bilgiyle arz 
ediyorum.) özel sektör bor cevherini. daha çok ve 
daha yüksek fiyatla ihraç etmiştir. Rekabet varsa, 
acaba kimin tarafından yapılmıştır? 

Bu konuda her iki sektör için de duymaktan mem
nun olmayacağımız söylentiler gizli veya açık olarak 
yapıldı. Bu konuda dürüst çalışanları, bu inanmadı
ğım söylentilerden dolayı tenzih ederim. Yapanlar 
olduysa, zaten müstahak oldukları muameleyle kar
şılanmışlardır. 

tkinci konuya; yani bor piyasasına tek elden çık
ma gereğine katılmamak, bu görüşü paylaşmamak 
mümkün değildir. Zira, ülke yararı buradadır. Sayın 
Bakanın Geçici Komisyonun çalışmalarının başlan
gıcında dile getirdiği bu görüşü şahsen o zamandan 
beri paylaşmış ve bunun savunucusu olmuşumdur. 
Bor üreticilerinin ve ilgili diğer kurum ve kuruluşla
rın da, bu fikre genelde katıldıklarına ve oluşturula
cak bir kurul eliyle bor ürünlerinin pazarlanmasını 
öneren düzenlemeler teklif ettiklerine şahit olduk. 
Önerilerden birisi, bir «BORT» kurulmasıydı; fakat 
yine Sayın Bakanın «BORT» sisteminde de bazı usul
süzlüklerin olabileceğini örnekleyerek açıklaması üze
rine, bor pazarlamasının Devlet tekeli halinde olma
sı hakkındaki teklif Geçici Komisyonda çoğunlukla 
kabul edildi ve madde böyle düzenlendi. 

Bu durumda özel sektör, istediği kadar bor üre
terek, Devleti bu cevherleri almaya mecbur edemeye
cektir. Aksine Devlet, hazırlayacağı üretim planına 
göre üreticiye program hedefleri verecek, üretim bu
na göre yapılacak. Bor sahalarını elinde bulunduran 
her iki kesim, bu sahalarda üretime devam edebile-
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cek. Bu suretle de özel sektörce yapılabilen üretim 
külfetinden kamu kesimi kurtulmuş olacaktır; kendi 
üretmeye devam ettiği sahalarda, gayet tabiî ki üre
timi devam edecektir. 

Kamu sektörünün elinde yeterli rezerv bulunma
sına rağmen, ihtiyacı olmadığı halde devletçiliğe gi
dilmiştir ithamına da maruz kalmamış olacaktır. Ka
mu kesimi, ürettiği cevheri işleyerek en az üç dört 
katına yüksek fiyatla satmayı kendine görev ve he
def olarak seçmelidir. Zira, özel sektör genellikle böy
le büyük yatırımlara girememekte, bu iş kamu sek
törüne kalmaktadır. Etibank'ın Bandırma'daki tesis
lerini bugün için özel sektörden bekleyemeyiz; bu
nun çeşitli sebepleri vardır; çok canlı ve tipik bir ör
neğini verebilirim; 

Bandırma'da Etibank'ın Rusya'dan alarak kurdu
ğu ve etrafını geldiği ülkenin rengine boyayan eski 
teknoloji ile çalışan Asit Sülfirik Fabrikası vardır. 
Onun biraz ötesinde de, özel sektör tarafından küçük 
tasarrufların birleştirilmesi suretiyle kurulen tş - Kur' 
un tesis ettiği sülfürik asit "Ve fosforik asit fabrikası 
vardır. En yeni teknolojiyi getirmiş ve ülkeyi bu ham
maddeler için dışarıya döviz ödemekten kurtarmıştır; 
fakat kur garantisinin kalkması sebebiyle yükselen 
dış borçları, bu şirketi tasfiyenin eşiğine getirmiştir. 
Binaenaleyh, üretilen cevheri işlemek ve daha yük
sek fiyatlarla satabilmek için, gerekli yatırımlar hâ
lâ kamu sektörünün görevi olmakta devam etmek
tedir. tşte, biz de kamu sektörü ağırlığını bu yöne 
kaydırmalıdır kanaatimizi bu nedenlerle muhafaza 
etmekteyiz. 

Sayın Bakan, bu konudaki açıklamalarında bor 
alıcılarının çok güçlü olduğunu, bunların karşısında 
Etibank'ın bile küçük kaldığını, bu Kanunun alacağı 
şekli beklediklerini ve bu sebeple Türkiye'yi sıkış
tırdıklarını beyan ettiler. Bunu, esasen hepimiz bili
yoruz, bir sırrın ifşası değildi; ama Sayın Bakanımız, 
bunu burada açık kalplilikle ifade etmek lütfunda bu
lundular. Sayın Bakanın ve de bizim dışımızdakiler-
den başka bir davranış beklemiyoruz. AET'nin uy
gulamaları, dış finansman kaynaklarının tutumu, 
bunların en canlı örnekleridir. Sincan - Arifiye Pro
jesine kredi vermeyen çevreler, planlamadan çok 
önce renkli TV'ye geçişimizi adeta teşvik ettiler; zi
ra bütün parçalar için dışarıya döviz ödeyecektik. 

Bu sebeplerle kendi ülke yararımızı özel kesim, 
kamu kesimi tartışmasının dışında çok akılcı bir de-
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ğerlendirme ile kendimiz tespit etmeliyiz. Bizim de
ğerlendirmemize göre, bu tasarı idda edilen ülke ya
rarına defgil, zararına sonuç verecektir. 

Sayın Başkan, pek muhterem üyeler; 
Bu kanun tasarısının en büyük talihsizliği de, uğ

radığı gecikmelerle geçen hafta Petrol Kanununun 
yürürlüğe girmesinden sonra son şeklini almasıdır. 
Petrol Kanunu ile muhtaç olduğumuz yabancı ser
maye ve teknolojiye davetiye çıkarıyoruz, yerli ya
bancı özel kesim için özendirici çok ciddî tedbirler 
getiriyoruz; aynı Meclis, bir hafta sonra bu tasarı 
ile yani üzerinde konuştuğumuz tasarı ile o kanunun 
esprisine ve felsefesine ters düşen bir tutum içine 
giriyor; hem de ciddî ve vazgeçilmez bir mecburiyet 
olmadığı, ülkeye yarardan çok zarar sağlayacağı ger
çeği gözler önünde bulunmasına rağmen. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Petrol konusu, bu tasarının devletleştirdiği ma

denlerle mukayese' edilemeyecek büyük bir konudur. 
Petrol faturası altında ezilen ülkemizde, bu Kanu
nun hallinde olumsuz etkisi ihtimal dahilinde bulu
nan her tasarruftan kaçınmak, yaratılmak istenen 
güven ortamının zararına sonuç verecek, her giri
şimden sakınmak, ülke yararına hareketin ilk ve baş
lıca şartıdır. 

işte ben, bu tasarıyı, arz ettiğim bütün bu gerek
çelerle, ülke yararına bulamıyorum. Bunu, değerli 
meslektaşım Alpaslan da bana aynen katıldığını ifa
de ettikleri için ilave ediyorum. Bu sebeple de olum
lu oy kullanamayacağımı açıklarken, ülkeye yarar 
sağlayacak bir niteliğe büründürülmek üzere, tasarı
nın Komisyona iadesini yüksek tasviplerinize arz ve 
teklif eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan usul hakkında 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usulün nesi hakkında Sayın Genç? 
KAMER GENÇ — Tutumunuz hakkında. Yani, 

Başkanlık Divanının sayın üyelerin konuşmalarına 
karşı tutumu hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, konuşan üye, 

şu tasarının aleyhinde konuşacağına, dört tane ma
den sahibinin burada methüsenâsını... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Genç, müsaade 
buyurun; benim tutumumdan bahsettiniz, Sayın Ba-
rangil'in tutumunu bırakın, benim tutumumdan bah
sedin lütfen. 
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KAMER GENÇ — Hayır, tutumunuz hakkında 
söylüyorum; tutumunuzu nasıl belirteceğim. 

Şimdi, burada tasarının aleyhine konuşacağına, 
dört tane maden şirketinin methüsenâsını yapmak 
suretiyle hatta şöyle bir cümle sarf ettiler dediler 
ki, «Bu şirket sahipleri benimle aynı düşüncededir
ler» ve sabahtan beri, aşağı yukarı yarım saatten 
beri bu dört şirketin reklamını yapmaktadır. Buna 
rağmen, Başkanlık'Divanımız buna seyirci kalmak
tadır. Bizim buradaki çalışmalarımızda bu tasarının 
aleyhinde... 

BAŞKAN — Sayın Genç, Başkanlık Divanı, si
zin deyiminizle ki, biraz evvelki müdahalenizden 
sonra, müsaade buyurun da ben de sizin seyirci kal
dığınız hususu zikredeyim; bir şeyi ciddî olarak söy
ledikten sonra lütfen gülmek suretiyle bu işi daha 
değişik safhaya sokmayın. Biraz evvel çok ciddî bir 
ithamda bulundunuz, bu «Seyirci kalma» deyimini 
kesinlikle evvela reddediyorum. Başkanlık Divanı, 
Sayın Barangil'e tam üç kez ikazda bulunmuştur; 
ama siz, bu ikazlardan sonra ki, benim ikazım üze
rine konuştuğunuzda, oturduktan sonra gülmeyin 
ki ;şi ciddî olarak takip ettiğinizi ben izleyebileyim 
efendim. 

Lütfen devam edin şimdi. 

KAİMER GENÇ — Sayın Başkanım, yani ben ye
rimde devamlı somurtarak mı oturayım? Ben, hare
ketlerimde, düşüncemde serbestim herhalde?.. 

BAŞKAN — Düşüncenizde serbestsiniz de hare
ketlerinizi bir Danışma Meclisi üyesi uslübu içinde 
çözün. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, ben hareket
lerimde serbestim; somurturum da; o benim bilece
ğim iş. 

'Bu itibarla Sayın Başkanlık Divanının, bir üyenin 
bu şekilde, özellikle Devlet kesimini böyle kötüler 
biçimde; devamlı sanki Devleti yönetenlerin dışarı
dan, başka yerden gelmiş de bu memleketin öz ev
latları değilmiş gibi; özel sektör temsilcileri bu mem
leketin öz evlatlarıymış gibi, bir hava içne bürünerek 
saatlerce bu Meclisin zamanının alınmaması gerek
tiği inancındayım. Sayın Başkanlık Divanının bun
dan sonra buna hassasiyet göstereceğine inanıyorum, 

(BAŞKAN — Başkanlık Divanı, Sayın Barangil'e 
gereken ikazı bir kere de değil, tam üç kez tekrar
lamak gereğini hissetmiştir. Başkanlık Divanı, Sayın 
Barangil'in konuşmasında da, sizin biraz evvel ifade 
etmeye çalıştığınız tutum ve davranışın tam anlamıy
la mevcut olduğuna da kani değildir. Her üye, 2485 

sayılı Kanunun kendine verdiği hakkı, biraz evvel 
sizin kulandığmız biçimde kullanma hakkına sahip
tir. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, bir sual so
rabilir miyim? 

BAŞKAN — Soramazsınız, şu anda Sayın Dik-
men'e söz veriyorum efendim. 

AYHAN FIRAT — Usul hakkında efendim. 
BAŞKAN — Efendim, durmadan usul hakkında 

derken, bendenize de durmadan «Usulün nesi hak
kında» diye sordurma lüzumunu hissettirmeyin. 

Sayın Fırat, usulün nesi hakkında? 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, bir üye
nin burada Yüce Kurulun çıkarttığı, oylayarak çı
karttığı bir Kanun hakkında «Ülke yararına olma
yan bir Kanunu çıkarttınız.» demeye hakkı var mı
dır? «Sözünüzü geri alın» demeniz gerekmez miydi?.. 
Bu bir. 

BAŞKAN — Hangi Kanunu çıkarttılar?.. Evvela 
onu söyleyin. 

AYHAN FIRAT — Zabıtları okuyun Sayın Baş
kan. 

İkincisi, burada olmayan bir sayın arkadaşımıza 
bu kürsüden hakaretamiz laflar söylendiği zaman, 
sizin onun burada olmaması sebebi ile bunu önle
meniz gerekir miydi, gerekmez miydi? Bu iki. 

Üçüncüsü, o arkadaş, yarın gündeme geldiği za
man, ona cevap hakkını tanıyacak mısınız?.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun da onu yarın ol
duğunda düşünelim, bir. 

İkincisi, Genel Kurulun çıkardığı kanuna; ama 
lehte; ama aleyhte; ama kabul olarak oy kullanan 
kişinin ne şekilde fikir dermeyanından ötürü sorum
lu olacağına dair bir kanun var mı?.. 

Biraz evvel bahsettiğiniz kanun nedir?.. 
AYHAN FIRAT — Ülke yararına olmadığı söy

lenmiştir. 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim. Ülke yara

rına olmadığını bazen siz de söylüyorsunuz, aleyhte 
oy kullanıyorsunuz. Gayet doğal bir şey bu... 

AYHAN FIRAT — O benim ferdî düşüncem. 
İBRAHİM BARANGİL — Benimde ferdî düşün

cem. 
'BAŞKAN — Müsaade edin de Sayın Barangil'in 

ki de herhalde kolektif düşünce değil. 
AYHAN FIRAT — «Ülke yararına olmayan» de

di, Kanunu itham etti, Meclisin kararını itham etti... 
BAŞKAN — Değil efendim müsaade buyurun; 

bir kanunun çıkmasından ötürü Sayın Barangil, kendi 
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şahsî düşüncesini Genel Kurula eğer iletiyorsa, bu
rada niçin Genel Kurulu itham ettiğini iddia ediyor
sunuz?.. Niçin işi daha objektif, daha yumuşak, daha 
insancıl bir tarzda çözmek durumunu bir tarafa bı
rakıp da bu şekilde beyanda bulunduğuna göre hepi
nizin itham edildiğini düşünüyorsunuz?.. 

Sayın Barangil'e biz, elimizden geldiğince Baş
kanlık Divanı olarak, konuşmasını belirli çerçeve için
de sürdürmesini kendisine söyledik; ama kimsenin 
de bir başka üyeye hakaret etmeye hakkı olmadığı
nı da en az sizin kadar bilen kişileriz. Müsaade bu
yurun, ikazımızı yaptık; ama siz devamlı olarak (bir 
kere daha zannederim bu işlemi yaptınız.) burada var
dır, yoktur, sayın üye varken, burada kimse kimse
nin müdafiiliğini yapmasın. Her üye kendini savuna
cak tiynette, kıratta ve vasıftadır efendim. 

AYHAN FIRAT — Olmayan üyeden bahsettim 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Gelirler savunurlar efendim. Bir sa
taşma olduğu hissedilirce, o üyeye de elbette Baş
kanlık söz verir. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, bu Meclis
te siz de olmadığınız zaman, size söylenecek şeyleri 
savunurum. 

BAŞKAN — Sağ olun. 
Buyurun Sayın Dikmen. 
ALÎ DİKMEN — Sayın Başkan, muhterem üye

ler; 
önce şunu hatırlayalım; bu kanun, Devletin hü

küm ve tasarrufu altında olan madenlerin ekonomi
ye katkısını büyük ölçüde temini, maden sektörünün 
daha verimli hale getirilmesi, Devlet kontrolü altında 
özel teşebbüsün katkısının artırılması, ülkemizin içe
risinde bulunduğu durum da dikkate alınarak, ener
ji ihtiyacımızın geleceğe yönelik çözümlenmesi, stra
tejik öneme haiz madenlerin tespiti, bir kısım ma
denleri ve sahaları kamu kuruluşları, diğerlerinin ise, 
özel sektör tarafından işletilmesi, hemen faaliyete ge
çilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Bundan önceki madde üzerinde yapmış olduğum 
konuşmamda da, daima bunu hedef alacağımı ve bu 
yönde bu Kanunun bu istikameti takip edip etme
mesi hususu üzerinde dikkatle durmamız gerektiğini 
sizlere belirtmiştim. 

Pek tabiî, bu kanun tasarısı önümüze gelince üç 
tane de problemi beraberinde getirdi. Bu problemler
den birisi malumunuz, 6309 sayılı eski Maden Ka
nunu, ikincisi 2172 sayılı Bazı Madenleri Devletleş-
tirmiş Olan Kanun, üçüncüsü de bununla birlikte 
halen önümüzde bulunan kanun tasarısı. 

Bu üç problemi dikkatle inceleyerek, Devletin ya
rarını da düşünerek, bu meselenin içinden çıkmak 
da bizlerin ve Yüce Meclisimizin görevi olarak kar
şımıza çıktı. 

Meseleyi, bu yönde mütalaa etmekte ben fayda 
görmekteyim. Yoksa, bunu, başka türlü Devleti ve
yahut da özel kesimi müdafaa eder tarzda bir düşün
cenin içine girecek olursak, sonuçta herhalde hiçbir 
zaman sağlıklı bir neticeye de varamayız. 

Kanunun ruhunu da amaç maddesinin teşkil et
tiğini belirtmiştim. Amaç maddesine baktığımız za
man, buraya giren 9 tane maden var; ama Türkiye' 
de 9 tane maden değil, 1317 sayılı Taşocakları Ni
zamnamesine bakarsanız yüzlerce kıymetli madenin 
ve taşların dahi bugün, değil kömür veyahut da ba
kır gibi madenler, bunların dahi çoğunun özel sektör 
tarafından işletildiğini görürsünüz. 

Şu noktayı da belirtmek istiyorum. Son senelerde, 
Devlet sektörüne karşı toplumda genellikle bir tenkit 
havasının belirdiğini müşahede ediyoruz ve bu tenkit 
edenler, kendilerini bir defa ortaya koyup «Acaba 
ben neyim, benim memleketime ve milletime yara
rım ne ölçüdedir?..» düşüncesiyle kendilerini eleştir
meden bu tenkidi yapıyorlar. 

Bu tenkitlerde gerçek payı vardır. Evet Devlet 
sektörümüz, kamu kuruluşlarımız 12 Eylül öncesin
de gerçekten bazı meselelerin hallinde başarılı olama
mışlardır. Bunu kendileri de biliyorlar ve burada bir 
sorumluluk, bir yetki meselesinin çözümlenmesi ge
rektiğine inanıyoruz. Burada, Sayın Bakan petrol 
konusunda konuşurken kendileri de belirttiler, yal
nız bu Bakanlığın değil, birçok Devlet kuruluşlarının, 
yani bakanlıklarımızın bugün kuruluş kanunu dahi 
yoktur. 

Bu nedenle mühim olan, yalnız kanunu çıkarmak 
değil, bunun tatbikatı önemlidir. İşte bizim Devlet 
kademelerimiz, yani bakanlıklarımız ve bunların 
bağlı olduğu veyahut da sevk ve idare ettiği kuruluş
lar, gerçekten bu Kanunu bihakkın yürütebilecekler 
midir, yürütemeyecekler midir? Mühim olan mesele 
buraya gelip dayanıyor. 

Hiç şüphesiz bu husus, burada konu edilecek bir 
mesele değildir. Sayın bakanlıklar, kendileriyle ilgili 
kanunların yürütülmesinde gerekli tertip ve tedbirleri 
almakla sorumludurlar. 

Şimdi amaç maddesinde 9 tane maden olduğunu 
arz etmiştim. Bu 9 tane madenden ancak 4 tanesi 
kaldı Devlete zaten muhterem arkadaşlarım. Bunlar-, 
dan birisi bor, ikincisi asfaltit, diğer ikisi de stratejik 
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maden olarak değerlendirdiğimiz radyum ve uran
yum, bir de toryum madeni vardır. Diğerleri, hemen 
hemen özel sektöre bırakılmıştır. Bunların içinde bir 
de kömür ve demir var; ama bunları hem Devlet 
işletecektir, hem de özel sektör işletecektir. 

Bütün mesele, gelip şu bor madeninin üzerinde 
düğümleniyor zannediyorum. Efendim, bor stratejik 
midir, değil midir?.. 

Muhterem arkadaşlarım, evvela Devlet olarak 
bütün bu madenler benim mi?.. O halde ben, kendi 
yararıma olanları, kendim işletebileceklerimi, kendim 
bu sahada Devletin yararına olacakları elimde tuta
rım, diğerlerini de istediğim şekilde işletirim, işletti
ririm... Bu benim bileceğim bir meseledir. O halde, 
bor madeni üzerinde konuşmaya başlarken, bunun 
geleceği aydınlandı. Şimdi şöyle genel havaya baktı
ğım zaman anladım ki, Meclisin de havası, bu bor 
madenini kimseye vermeyecek. Onun için, dikkat et
tiyseniz o konuşmamda bor madenine temas dahi et
medim. 

Diğer taraftan, fosfat konusunda ne yapılıyor?.. 
Fosfatı, Devlet bir taraftan kendisi işletiyor, bir ta
raftan dışarıdan satın alıyor. O halde özel sektörden 
yararlanalım. Taşkömürü; evet Devlet işletiyor; fa
kat yetiştiremiyor, dışarıdan alıyor. Ne yapalım?.. 
özel sektörden yararlanalım; ama bunun yanında bir 
de asfaltit var. Saym Bakan da tekrarladı burada mü
teaddit defalar, «Bu Petrol Kanununa da girdi. Ayrı
ca, ben termik santralleri de kuruyorum» dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, bir tesis kurulurken, her 
müessese ve Devlet evvela bunun bir ön etüdünü ya
par. Ben bir yere termik santral kuracağım; bunun 
yolu var mı, suyu var mı, bunun yakınında hammad
de kaynaklan var mı, bu benim elimde mi, yoksa sa
tın mı alacağım?.. Bunların bir etüdü yapılır. Eğer 
orada benim bu santrali işletecek kendi kaynaklarım 

var ise, bunu niçin başkasına vereyim?.. Çünkü ben, 
ona güvenerek oraya o santrali kuruyorum. 

Bir nehire veya dereye hidrolik santral kuracak
sınız, suyun başı Ahmet Ağada ise, üerenin kenarına 
gider de bu santrali kurar mısınız muhterem arkadaş
larım?.. Elbette ki suyun başının benim elimde olması, 
benim en büyük menfaatimedir. Bu bakımdan, «dev
let yaran» dediğiniz nokta budur. 

İkincisi, «kamu yararı» diyoruz. Kamu yararına 
bir devlet daima kendi vatandaşlarını düşünmeye 
mecburdur, denge sağlamaya mecburdur. Devlet, ge
rektiğinde sübvansiyona gitmek suretiyle bu dengeyi 
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sağlamak durumunda kalmıştır vaktiyle gelecekte kal
mayacağı ne malum? 

Bu bakımdan, madenler üzerinde düşünüldüğü za
man, burada hem Devletin yararı düşünülmüştür, 
hem de kanımca özel sektörün yararı düşünülmüştür 
ve arkadaşlarımız bu konu üzerinde açık açık her 
türlü beyanlarım da yapmışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu konu üzerinde daha konuşulması gereken çok 

mevzu var; fakat ben, sizlerin kıymetli vakitlerinizi 
almak istemiyorum. Netice itibariyle arz ettiğim gibi, 
yani üstesinden gelmek istediğimiz bir konu vardır. 
Gerçekten, bu 2172 sayılı Kanun kabul edildiği za
man gerek Devlet bazı problemlerle karşılaşmış, ge
rekse elinden madeni alınan şüphesiz bazı vatandaş
larımız da güç durumda olmuştur. Yalnız, edindiğim 
bilgilere göre şunu da burada belirtmeyi bir vazife 
biliyorum; 2172 sayılı Kanunun çıkmasına yalnız 
Devlet, yalnız o parti veyahut hükümet değil, bu ma
denleri işleten özel sektör dediğimiz kesimin çoğu da 
bu Kanunun çıkmasını teşvik etmiştir. Çünkü işlemiş, 
üzerinden alacağını almış, artık alta giremiyor, Dev
letten de para alıp, «devletleştirsinler de şu işten kur
tulayım» demiştir. Şimdi, bu durumda olan özel te
şebbüsün sahipleri bu sefer devletçiliğe karşı gelmek
tedir. 

O halde bunları konuşurken, bu özel kesimin hep
si belki 2172 sayılı Kanunun şimdi karşısındadır; 
ama o zaman lehinde idi. Bunu da gerçek olarak böy
lece bilelim. 

Kanun enine boyuna tartışılmıştır. Kanımca, ge
rek Devlet, gerek özel sektörümüzün lehinedir. Esa
sen «amaç» maddesi bunu ortaya koymuştur : «Hem 
ben yapacağım, hem de sizin desteğinizden yarar
lanacağım» demiştir. Şüphesiz Hükümetimizin, bu 
Kanunu yürürlüğe koyduktan sonra, bunun üstesin
den gelmesi esas onun görevi olacaktır. Fazla vakti
nizi almak istemiyorum, Kanuna oyum olumludur 
ve ümit ederim ki Yüce Kurulunuz da bunu tasvip 
edecek ve bu problem de böylece halledilmiş olacak
tır. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sayın üyeler; kanun tasarısı üzerindeki görüşme

ler tamamlanmış ve son konuşmalar da yapılmıştır. 
Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kanun tasarısı 
kabul edilmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun. (Alkışlar) 

Sayın Bakan, bir diyeceğiniz var mı efendim?.. 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Çok önemli bir Kanun üzerinde 
beş celsedir gayet titizlikle çalışma yapılmıştır. Bu 
çalışmaların neticesinde tasarı, daha da güç alarak 
Danışma Meclisinin tasvibini de görmüş bulunuyor. 
Yakın bir istikbalde kanunlaştığı zaman, bu Yasanın 
memleketimiz için hayırlı olacağına inanıyorum. 

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

5. — Süleyman Sırrı Kırcaîı'nın usul hakkında ko
nuşması. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan, gündem konusunda usul hakkında söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı, müsaade buyurun 
efendim, kanun tasarısına başladık. Eğer zatıâliniz 
gündemin 60 inci maddesi üzerinde konuşacaksanız 
bilmiyorum... 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Oturum açıl
madan önce söyleyemezdim efendim. Sayın Başkan, 
gündemin 60 inci maddesi üzerinde efendim. ' 

BAŞKAN — Haklısınız. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Ayrıca, lütfe

derseniz 43 üncü madde ile ilgili olarak kısaca konuş
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kırcali, 43 üncü madde 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunuyla mı ilgili efendim?. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — 43 üncü mad
de nüfus planlamasıyla ilgili efendim. 

BAŞKAN — Yani, şimdiki 44 üncü madde üze
rinde değil mi?.. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın üyeler, kanun tasarısındaki çalışmalarından 
ötürü Sayın Komisyon ve Sayın Hükümete ayrıca te
şekkür ederim. 

Bu kanun tasarısı üzerindeki görüşmeler bitmiş
tir. Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati ? 17.25 

BAŞKAN — Buyurun efendim, kısaca dinleyelim 
efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlar; 

Bendeniz birkaç gün evvel Danışma Meclisimizde 
geçen bir olay sebebiyle Sayın Sağlık Komisyonu 
Başkanımız Çakmakçı'nın ısrarlı iddiaları üzerinde 
Başkanlık Divanı o sırada bu konuya pek eğilmemesi 
üzerine ben kendim bizzat inceleme lüzumunu his
settim. «Nedir cereyan eden olay?..» diye. 

Şimdi, Sayın Zeki Çakmakçı o gün, ısrarla dedi
ler ki, bizim gündemimiz daha evvel sıraya alınmış 
idi, gündemde bir madde; 43 üncü madde oluyordu 
aym 7'sinde, 557 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında
ki Kanun ile. Şimdi efendim, 21 Mart 1983 Pazartesi 
günlü «Geçen Tutanak özetini» okuyorum; 21 Mart 
1983 Pazartesi günü ne olmuş : 

«6. 557 sayılı Nüfus Planlaması Hakkındaki Ka
nun ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Danışma 
Meclisi Üyesi Feridun Güray ve 9 Arkadaşının, Aile 
Planlaması Hakkında Kanun Teklifi ve; 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.45 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTtP ÜYELER : A. Nejat ALPAT, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 82 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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, 7. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu Kanunu Tasarısının bütün işlere takdimen önce
likle görüşülmesi onaylandı.» 

Benim burada anladığım hem 6 ncı, hem de 7 nci 
madde her şeye takdimen incelenecek; öyle anlıyo
rum, bu. 

Bunlardan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanunu Tasarısı bu lazimeyi ve Genel Ku
rulumuzun kararına uyularak incelendi, Genel Kuru
lumuzdan nihaî karara bağlanarak çıktı. Bu olay 
hemen o gün ele alındığı için önemli bir olay olmuş
tu; hepimiz çarpılıyoruz bu şekildeki olaylarla. Ge
çen gün gene tekrar ettiği için; bir ilke kararımızdan 
sonra işaret etmek durumunda kalıyorum. 

Bir bakıyorsunuz, hiç inceleme imkânı bulmadığı
mız, ben evde oturuyorum, günlerimi veriyorum, bir 
konuyu inceliyorum; bir gün karşımıza «Bu çok 
önemlidir» diye bir madde geliyor, şimdi kaç tane gel
diğini şurada hemen kısa sürede göreceğiz ve biz o 
Kanunun bütünü üzerinde de, maddeler üzerinde de 
fikrimiz olduğu ve olması lazım geldiği halde konuş
mak imkânını bulamıyoruz. Buna mebni, o gün, ya
ni 24 Mart günü bu Çocuk Esirgeme Kurumuyla il
gili, Sosyal Hizmetlerle ilgili Kanun konuşulurken, 24 
Mart 1983 Perşembe günü şöyle bir hüküm kondu 
Sayın Yarkın'ın teklifi üzerine : 

«Haklarında öncelikle görüşülme kararı alınan Ka
nun Tasarısı ve Tekliflerinin aynı birleşimde değil de-
onu takip eden birleşimde görüşülmesine» dair Şera-
fettin Yarkın'ın önergesi Genel Kurulun bilgisine su
nuldu ve Başkanlıkça istem doğrultusunda işlem ya
pılacağı bildirildi. 

Şimdi, bu bir ilke kararıydı, çok yerindeydi, çok 
isabetliydi. Arkadan, bir gün geçti, bir baktık biz, 
tekrar 26.4.1961 tarihli, 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri, 28 Mart günü oluyor bu efendim, iki gün 
sonra, Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna Bir Ek 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı bü
tün işlere takdimen; şimdi evvelce bakınız var, oku
dum biraz evvel, bütün işlere takdimen, onun üze
rine Çocuk Esirgeme Kurumu çıktı, şimdi bu geçiyo
ruz şimdi, Kütüklerin Hakkındaki Kanuna Bir Ek 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı bü
tün işlere takdimen öncelikle görüşülmesi, onaylana
rak maddeleri ve tümü kabul edildi; geçtik. 

Efendim, ertesi gün, bu arada Bor, Kömür, Asfal-
tit, Fosfat Hakkında, biraz evvel kabulünüze layık ol
muş olan Kanun Tasarısı öne alındı, bütün işlere tak
dimen ve o sırada onun geneli üzerinde konuşuldu; | 
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o sırada ve 30 Mart 1983 Çarşamba günü, şimdi o bi
raz evvel söylediğim, ayın 21'inde karar alınmış bu
lunan, 21 Mart günü, 6 ncı madde olarak 557 sayılı 
Nüfus Planlaması Hakkındaki her şeye takdimen ön
celikle konuşulacak olan Kanun Tasarısı daha duru
yor. 

Efendim, Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlen
mesi Hakkındaki Yetki Kanunu, biliyorsunuz, bütünü 
üzerinde görüşüldü, bu getirildi. 

Burada o gün çok üzüldüm ben, iki gün evvel ilke 
kararı alındığı halde, bu Kanunun oraya hemen o 
gün getirilmesi, dağıtılır dağıtılmaz getirilmesi, bizim 
üzerinde o kadar gün konuştuğumuz meselenin bu
raya getirilmesi üzerine cidden üzülmüştüm; hatta ra
hatsız olacak şekilde üzülmüştüm. Bir iki gün evvel 
bir ilke kararı alıyoruz, iki gün sonra buna uymuyo
ruz. Belki Sayın BaşkanvekiUerimizin günler itibariyle 
değiştirmelerinden neşet eden sebepler de olabilir bu
rada. 

Bir tek şey teselli ediyordu beni, daha evvelce bu 
konu üzerinde konuşulmuştu, o sebeple aynı konu ge
ne getirildi, Başkanlığın bu konuyu getirmesinde belki 
mazeret olabilecek bir husus budur diye teselli bul
dum. Bu geçti efendim. Şimdi, ne sebepleyse bilmi
yorum, iki gün evvel, gene evvelce bıraktığımız o Nü
fus Planlaması Hakkındaki Kanun dururken, Sayın 
Komisyon Başkanının ısrarlarına rağmen, bu sefer, 
şimdi Sayın Başkanımızın konuşacağımızı söylediği 
1700 sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkındaki Kanunun her şeye takdimen 
öncelikle görüşülmesi hakkında karar verildi. Şimdi 
şurada yok; yani geçen tutanak özetinde, ne 6 Ni
san, ne 7 Nisan tarihli tutanak özetlerinde yok. Belki 
9 Nisan falan olacak herhalde, bilemiyorum; o da 
yok, 9 Nisan zaten toplantı günü değil. Buna karar 
verildi, öbürü gene kaldı. 

Şimdi bu arada bir olay daha cereyan ediyor. De-
mekki elimizde öncelikle her şeye takdimen görüşü
lecek iki tane kanun tasarısı var, Genel Kurulunuzca 
çözümlenmiş. Bir de bu arada, Sayın Başkan hemen 
anladılar, Kanun Hükmündeki Kararname var, 79 
sayılı, zannediyorum Af Kanunuyla ilgili bir hüküm 
var, 20 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin ka
nunlaşması var. 

Şimdi, buna ait de 91 inci madde diyor ki, kanun 
hükmündeki kararname çıkarma yetkisi verme diyor, 
Anayasamızın 91 inci maddesi, eski Anayasa da böy
le diyordu, onun 64 üncü maddesi, «Yetki kanun
ları ve bunlara dayanan kanun hükmündeki karar
nameler Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyon-
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lan ve Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle gö
rüşülür.» 

Şimdi, altı ay mı, sekiz ay mı ne oldu kanunların 
bize geldiği, bu biraz gecikmiş, beş tanesi çıkmıştı, Ko
misyon bunu biraz daha incelemek lüzumunu hissetti 
herhalde, biraz geç gönderdi. Şimdi elimizde demek-
ki üç tane öncelikle ve ivedilikle incelenmesi lazım 
gelen, burada «öncelikle ve ivedilikle» de var ayrıca, 
Anayasa hükmü; ben bunların arasından Sayın Baş
kanlığımızın nasıl çıkabildiğini, bunları nasıl yürüte
bileceğini ve bizim nasıl incelemelerde bulunabilece
ğimizi bilemiyorum. Hangi tarafa doğru, eve gidi
yorum, birini açıyorum, yok diyorum bu olmaz, ka
pıyorum öbürünü açıyorum, öbürünü kapıyorum di
ğerini açıyorum. Hakikaten çok yüklü bir gündem, 
çok şaşırtıcı bir durum var. Bunlar arasında eğer bi
raz daha titiz davranılırsa zannederim arkadaşların 
hangi istikamette incelemede bulunacakları ve Genel 
Kurul çalışmalarında daha yararlı olmak imkânları 
kendine bahşedilmiş olur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın üyeler, Sayın Kırcalı'hın konuşmasından 

sonra bir açıklama yapmak gereği Başkanlıkça hisse
dilmiştir. 

81 inci Birleşimde gerçekten şu anda görüşmesi
ne başlayacağımız 1700 sayılı Dahiliye Memurları Ka
nununun bir maddesinin değiştirilmesine ilişkin Tasarı
nın bütün işlere takdimen öncelikle görüşülmesi hu
susu Genel Kurulun ıttılaına arz edildiği zaman, Sağ
lık ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Sayın Çak
makçı itirazda bulunmuşlardır; ancak bu itirazlarını 
da biraz sonra gerekçeleriyle bendeniz açıklayaca
ğım. Her ne kadar o Birleşimde Başkanlık Divanın
da bulunmuyorsam da, takip ettiğim için, müsaadele
rinize sığınarak açıklamak gereğini hissettim. 

Genel Kurulun oyuna sunulmuş ve Sayın Yarkın' 
m da daha evvel vermiş olduğu önerge istikametinde, 
daha önceden karar alınıp daha sonra, yani 81 inci 
Birleşimde karar alınmış ve 82 nci Birleşimde, yani 
bugün görüşülmesi için başlamış bir hazır durum 
vardır. Ancak, Sayın Çakmakçı'nın haklı olduğu taraf 
şudur : 

Sayın Başbakan imzasıyla 15.3.1983 tarihinde Da
nışma Meclisi Başkanlığına hitaben bir yazı gönde
rilmiştir. Bu yazıda hem 557 sayılı Nüfus Planlaması 

Hakkındaki Kanun ve ayrıca Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanun Tasarısının birlik
te öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi istenilmiştir. 

Yüksek malumları olduğu üzere, içtüzüğümüze gö
re, bizde zaten ivedilik yoktur, sadece öncelik var
dır. Kaldı ki, yine içtüzüğümüzün 50 nci maddesine 
göre, Hükümet veya esas komisyon gerekçeli olarak 
bir işe öncelik istiyorsa ve bunun kanun tasarı ye tek
liflerinin birinci maddesi olarak görüşülmesi isteminde 
bulunması halinde Genel Kurul buna karar vere
cektir. 

Sayın Başbakanın tezkerelerinde iki kanun tasarısı
nın öncelikle görüşülmesi istenmiştir. Oysa içtüzüğü
müzün 50 nci maddesine göre iki tasarının bir numa
rayı işgal etmesi mümkün değildir. Bu nedenle o gün 
Birleşimi yöneten Sayın Kitapçıgil bunlardan Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanun Tasa
rısını oylatmış, nitekim Sayın Komisyon Başkanı da 
vermiş olduğu tezkere ile bu Kanunun öncelikle gö
rüşülmesini istemiştir. Her ne kadar Sayın Komisyon 
Başkanı, içtüzüğün 50 nci maddesine uygun olarak 
557 sayılı Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanun için 
de öncelik önergesi vermişse de, ikisini tek madde 
olarak gündeme koymak mümkün olmadığından Sa
yın Kitapçıgil'in o günkü yapmış olduğu oylama, Ko
misyon Başkanının vermiş olduğu tezkereye uygun ola
rak sadece Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku
rumu Kanun Tasarısı üzerinde olmuş ve o Kanun Ta
sarısının görüşülmesine başlanmıştır. 

Bu nedenle içtüzüğün 50 nci maddesine göre 557 
sayılı Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanun Tasarısı
na bir öncelik vermek mümkün olamamıştır. Ancak 
şu anda, Sayın Komisyon Başkanının o gün de ifa
de buyurdukları gibi, elimizde bir öncelik yazısı bu
lunmaktadır. Bu Kanun Tasarısından sonra yüce oy
larınızla o Kanunun görüşülüp görülmeyeceği husu
sunda karar vereceksiniz. Ancak, 1700 sayılı Dahiliye 
Memurları Kanun Tasarısından sonra bu işleme baş
vurulacaktır. 

Diğer taraftan Sayın Kırcalı gayet haklı olarak 
birkaç kez de tekrarlamışlardı; kanun hükmünde ka
rarnamelerin son dakikada gündeme girmesi nede
niyle 1 inci maddeyi işgal etmeleri mümkün olma
mıştır. Aslında madde olarak 1 inci maddeye gelip, 
Anayasa gereği öncelikle görüşülmesi söz konusudur. 
Durum bundan ibarettir. Ittılaınıza arz ederim efen
dim. 
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V. — GÖRÜŞÜ] 

2.-9 Haziran 1930 Tarihli ve 1700 Sayılı Dahi
liye Memurları Kanununun 3 üncü Maddesinin (A) 
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru. (1/629) (S. Sayısı : 354) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 9 Haziran 1930 Ta
rihli ve 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 
3 üncü Maddesinin (A) Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmelere başlı
yoruz. 

Komisyon Raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum efendim. Okunmasını ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etme
yenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Sayın Komisyon, bu konuda bir açıklamanız ola
cak mı efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Lütfe
derseniz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Sayın 
Başkanım ve değerli arkadaşlar; 

9 Haziran 1930 tarihli ve 1700 Sayılı Dahiliye 
Memurları Kanununun 3 üncü Maddesinin (A) Fıkra
sının Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı hu
zurlarınıza gelmiş bulunuyor. Bu Tasarı ile yıllarca 
süren kaymakam, vali muavini, içişleri Bakanlığı 
merkez ve iller teşkilatında çalıştırılan meslek me
muru açığı kapatılmak istenmektedir. 

Mülkî idareyi etkisizleştiren ve hatta güçleştiren, 
verimliliğini azaltan en önemli unsur mülkî idare 
amirlerinin görev yerlerinin uzun bir süre boş kal
masıdır. Bütün gayretlerimize rağmen maalesef Cum
huriyet tarihimizde bu boşluk bugüne kadar doldu
rulamamıştır. Bu, açık devam edegelmiştir. Son iki yıl
da Bakanlığın değerli gayretleri ve çabalarına rağmen 
maiyet memurları Bakanlık personeli olarak işe alın
mış ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu mai
yet memurlarını kaymakamlık stajına çağırılabilmeleri 
için en az iki yıllık staj süresi öngördüğünden, sık 
kurs açılmasına bir türlü gidilememiştir. Kanundaki 
bu hüküm, maalesef iki yıl gibi uzun bir süre staj 
gören maiyet memurlarının staj sürelerinin uzunluğu 

(1) 354 S. Sayılı Basmayan tutanağın sonuna ek
lidir. 

İN İŞLER (Devam) 

nedeniyle onları görev yerlerine göndermekte müşkü
latlar doğurmuştur. 

Hizmete hazır maiyet memurlarının kaymakamlık 
kursundan geçirilerek süratle ihtiyaç duyulan ilçelere 
gönderilmelerini bu Kanunun bu hükmü engellemek
tedir. Çok partili döneme geçmeden evvel ve seçimle
rin yakın olması dikkate alınaraktan bütün ilçelerde 
kaymakam açığının kapatılması için, kaymakamlık 
mesleği için yetişmiş maiyet memurlarımızın staj sü
relerini kısaltarak stajlarını iki yıldan 1,5 yıllık bir 
staja tabi tutarak bu maiyet memurlarımızın kayma
kamlık kursuna çağırılmalarına imkân veren bu kıs
mın 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununda zik
redilmesi gerekmektedir; bu zorunlu hale gelmiştir. 

Kaymakamlık stajını düzenleyen (A) fıkrasının bu 
Tasarı ile değiştirilerek, bir hüküm ilave edilmesi ve 
bucakların kaldırılması düşünüldüğü için de maiyet 
memurlarının bucak müdürlüklerinde vekâleten, bucak 
müdür vekili olarak staj gördürülme usulü de me
tinden çıkartılmış bulunmaktadır. Bunun daha geçerli 
şekli olan mülkiye müfettişlerinin yanında staj yap
maları uygun görülmüş ve Bakanlığımızca da fay
dalı mütalaa edilmiştir. 

Bu tip bir değişme ile Tasarı huzurlarınıza gel
miş bulunmaktadır. Yine ayrıca burada mevzuatta 
vukubulan bu değişiklik nedeni ile kursu bitiren staj
yerlerin kaymakamlığa atanırken maaşlarının belir
lenmesinde sakıncalar yaratan ve sonradan 657 sayılı 
Kanunun 36 ncı maddesinin (A) fıkrasının 11 No. 
lu bendi hükümleri de dikkate alınarak, burada bu 
husus da bu metinde yer almıştır. 

Sonuç olarak; memleketimizdeki kaymakam açı
ğını Cumhuriyet devrimizde ilk defa kapatabilme gay
reti içerisinde olan sayın Bakanlığımızın bu teklifi ile 
huzurlarınıza çıkmış bulunmaktayız. Takdir edersi
niz ki, bir ilçenin idare amirinden yoksun olması, asa
yiş başta olmak üzere oradaki birçok konularda gö
revin layıkı ile yerine getirilememesi için bir sebep 
teşkil etmektedir. Bu gerekçelerle huzurunuza geti
rilmiş olan Tasarının yüksek tasviplerinizle, değerli 
katkılarınızla sonuca ulaşacağından emin olarak he
pinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üyeler 

lütfen adlarını yazdırsınlar efendim... 
Sayın Aydar, Sayın Kırcah, Sayın Yarkm, Sayın 

Uyguner söz almışlardır. 
Kayıt işlemi bitmiştir. 
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Sayın Aydar, buyurun efendim. ı 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
içişleri Bakanlığımız, uzunca bir süredir uygula

makta olduğu maiyet memurlarına ilişkin kurs süre
sinin; daha doğrusu staj süresinin kısaltılmasını amaç
layan bu Kanun Tasarısı ile Türkiye'nin ihtiyaç gös- I 
terdiği kaymakamlık sayısında bir artışa ve dolayısıy- j 
la açık bulunan ilçe yönetimlerinin süratle kendi mül
kî amirlerine kavuşturulmasına bağlı tutarak bir dü
zenleme getirmektedir. 

Tasarının gerekçesi bütünüyle bunu yansıtmış ol
makla beraber Hükümetin metni, Millî Savunma, iç
işleri ve Dışişleri Komisyonunun müzakeresi sonunda 
bazı ilavelerle değiştirilmiştir. Beni bu noktada te
reddüde düşüren; yapılmış bulunan ilavede (Bu (B) 
fıkrası oluyor) üç yıl kaymakamlık yapacak olanlarla 
kaymakam olabilmek için maiyet memurluğu staj 
süresini kısıtlamak, daha daraltmak şeklindeki hü
küm müşterek mütalaa edilmiştir. Aslında Kanun Ta
sarısının amacı sadece ve sadece kaymakamlık ihti
yacına mütedair maiyet memurları staj süresini kısalt
maktır ve bu sırada da kaymakamlığa geçişte, kay- I 
makam olacakların özlük haklarını korumaktır. 

Fakat Sayın Komisyonumuz ayrı bir hüküm ilave 
etmek suretiyle; (Ki, bunun gerekçesi yoktur) «üç 
yıl kaymakamlık edenlerden Cumhurbaşkanlığı, Bü
yük Millet Meclisi (Ki, bunun «Türkiye Büyük Mil
let Meclisi» şeklinde olması lazım gelir), Başbakan
lık ve Danıştay kadrolarındaki memurluklara veya 
belediye başkanlığı, belediye başkan yardımcılığı veya 
belediye şube müdürlüklerine seçilen veya tayin olu
nanların...» diyor. Yani burada kaymakamlık mesle
ğine geçmiş olanlar; ki, burada Türkiye'nin bir sıkın
tısı söz konusu, bu Kanun Tasarısıyla bu sıkıntı berta
raf edilmek isteniyor; bir de, üç yıl kaymakamlık ya
panlara yeni kapılar mı açmak istiyoruz bu Kanun 
Tasarısıyla? (B) fıkrası böyle bir hükmü taşıyor. Yani, 
Hükümetin getirdiği metnin dışında Sayın Komisyo
numuzun burada ifade ettikleri husus, adet itibariyle 
kaymakam yetersizliğinin süratle tamamlanması ba
kımından; «içişleri Bakanlığına, maiyet memurları 
staj süresinin altı ay kısaltılması yetkisi» ki, içişleri 
Bakanlığı belki bunu her zaman da kullanmayacak
tır, yine belki iki yıl olarak tutacaktır; ama istediği 
zaman bunu altı ay kısaltabilecektir. 

Bu itibarla metinde bir çelişki olduğu kanısında
yım; yani «atanabiiirlik» bakımından; kaymakamları
mızı diğer görevlere atanabiiirlik bakımından yetki j 

j getiren bir maddedir bu. Buna işaret etmek için söz 
aldım. 

Arz eder, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; 
| Sözlerime başlarken, öncelikle idare amirinin Türk 

Devleti hayatındaki yerini belirtmede fayda mütalaa 
ediyorum : Gerçekten çok şerefli bir mazisi vardır; 
çok zor, sorumluluğu ağır, hiçbir zaman ihmal edil
memesi gereken bir görevdir. Hatta bu sebeple de 
Anayasamız 126 ncı maddesinde «illerin idaresi yet
ki genişliği esasına dayanır» demiştir. Yani ilde vali, 
kazada kaymakam; orada Devletin ve hükümetin tem
silcisi olarak vazifelerini sürdürmektedirler. 

Mütalaalarımı, konuşmalarımı kısa da olsa söyler
ken, bu düşüncenin esas alındığını belirtmek istiyo
rum. Biliyorsunuz eskiden Devleti idare edecek pa
dişahlar dahi valilik stajından geçerlerdi; işte Amas
ya, Manisa bunların delilidir. Manisa'da dokuz tane 
veliaht geçmiş, ondan sonra sultan olmuş. Bir nokta
da bunların Devletin istikbali için yetiştirilen kimse-

I 1er olduğunu belirtmek isterim. 

I Bu Kanun Tasarısına gelince : Bu Kanun Tasa
rısına katılmamaya imkân yok. Bir ihtiyacı karşıla
yan ve iki yıla çok yaklaşmış bir süre staj yapmış 
maiyet memurunu kursa gitmekten alıkoyan bu hük
mün değiştirilmesi, kanıma göre yerinde olur. Çünkü, 
şimdi halen mevcut olan Kanunda iki yıl bitmedik
çe katiyen kursa davet edilemiyor; Kanun Tasarısı 

I bunu ıslah etmeye çalışıyor. 
9 Haziran 1930 Tarihli ve 1700 Sayılı Dahiliye 

Memurları Kanununun 3 üncü Maddesinin (A) Fık
rasının Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı ge
rekçesinin hemen başında «Yıllardır süren, müzmin-
leşen kaymakam, vali muavini ve içişleri Bakanlığı 
merkez ve iller teşkilatında çalıştırılan meslek memu
ru açığı, hizmeti ve teşkilatı olumsuz yönde etkile
yen...» işte bu açığı karşılamaktır gayemiz, denili
yor. Fakat bu değişikliğin; yani altı aylık bir farkın, 
içişleri Bakanlığındaki kaymakam, vali muavini; iç
işleri Bakanlığı merkez ve iller teşkilatındaki bütün 

I açıkları karşılamak ve kapatmak için bir güç ola
cağına inanmıyorum. 

Elimde şu anda rakamlar yok; Sayın içişleri Ba
kanlığı ve Komisyonumuzda bununla ilgili rakam
ların bulunacağı açıktır. Acaba bu rakamlarla bize, 
gerçekten altı aylık zorunlu hallerde yapılacak bir de-

j ğişikliğin, dediğimiz gibi, bütün bu açıkları kapata-
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bileceğini ortaya koyabilecek rakamlara sahip midir
ler?.. Kanımca bunun ispatı zor olacaktır. 

Aslında bu açıklar Devlet hizmetinde, özellikle 
mülkî idarede, idare amirliği gibi zor bir görevde ça
lışanlara sağlanan imkânlardaki yetersizliktir. Bu im
kânlar sağlanırsa, bu açıklar o zaman kapatılacaktır. 

Bugün mülkî idare amirlerine verilmiş imkânlar, 
sağlanan imkânlar bütün Devlet hizmetlerindeki me
muriyette çalışanlar gibi çok azdır, kısırdır, teşvik 
edici değildir, cazip değildir, çekici değildir. Benim 
fikrime göre, asıl bu hususta idare amirine son dere
ce saygı gösterilen; (Daha dün polis hakkında kanaat
lerini gerek Başbakanımız, gerek memleket bütünü 
izhar etmiştir) şu sırada içişleri Bakanlığının, Hü
kümetin bazı girişimlerde bulunarak, bunlara bazı im
kânlar sağlayacak tasarıların Danışma Meclisimize 
getirilmesi ve idare amirliğinin gerçekten bu suretle 
cazip hale, güçlü hale getirilmesi gerekir. 

Bu nedenle ben sadece şu basit altı aylık bir de
ğişiklikle, bütün bu değişikliklerin ve cazibenin sağ
lanabileceğine pek inanmıyorum; ama bununla bera
ber yapılan iş hayırlıdır, işin gereğidir, meselenin ma
hiyetine uygundur. O sebeple Tasarıya gerçekten 
olumlu katkılarda bulunmak gerekir. 

Sayın Aydar'ın söylemiş olduğu hususa gelince; 
ona hemen burada Sayın Komisyon da cevap vere
bilir ya, o eski bir olay. Eskiden alınmış olan bir 
madde, mevcut olan bir madde bugün bir düzen ba
kımından Kanun Tasarısına getirilmiş bulunuyor. Ben 
bu Kanundan, kendilerinin söylemiş olduğu bu Ka
nundan 1955 yılında yararlandım; Danıştaya intisap 
ettim; evvelce kaymakamlıkta geçmiş olan haklarım 
orada aynen sayıldı. O, şimdi bir düzenleme sebebiy
le buraya gelmiş oluyor. 

Durumu, Genel Kurula saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Buyurun Sayın Yarkın. 
ıŞERAPETTlN YÎARKIN — Sayın (Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Türk İdarî yapısında ve îdarî teşkilatın taşra dü

zeyinde birbiriyle uyumlu ve koordineli bir şekilde 
çalışmasında, kuruluşlarına verilen tüm kamu görev
lerinin yasalara uygun olarak yerine getirilmesinde 
önemli yeri olan Mülkî İdare Amirliği Sınıfında te
mel unsur kaymakamlıktır. 

Bu görevlerin, II idaresi Kanununun ve ilgili di
ğer yasaların hükümlerine uygun olarak ve başarıyla 
yürütülmesinde, elbette ki, bu sınıf elemanlarının baş
ta meslek öncesi ve meslek içi eğitimleriyle iyi bir şe-

; kilde yetiştirilmelerinin ve bunun izlenmesinin büyük 
yeri ve önemi vardır. 

Bu konuda diğer bir önemli husus da, ilçeleri kay-
makamsız bırakmamaktır. İçişleri /Bakanlığı bu konu
da devamlı başvurularla karşı karşıyadır; «Bir an ön
ce bizim ilçemize kaymakam gönderin»... diye. 

Tasarı bu konuda bir ölçüde, o da küçük bir çö
züm getirmektedir. 1700 sayılı Dahiliye (Memurları 
Kanununun 3 üncü maddesinin (A) bendi ilk fıkrası
na göre, kaymakamlık stajına başlayan maiyet me
murları, altı aylık adaylık süresi de dahil iki yıllık 
staj sonunda başarılı olmaları halinde kaymakamlık 
kursuna çağrılmaktadır. Gerekçede ifade edildiği gibi, 
Yasadaki iki yıllık kesin staj süresi, kaymakamlık 
kursunun açıldığı tarihte iki yılını doldurmaya iki 
ay, üç ay gibi biı zamanı kalmış ve çalışmaları da ba
şarılı görülmüş olanların çağrılmalarına imkân bırak
mamaktadır. Bu kişiler, bu defa bir sonraki kursa 
kalmakta ve böylece staj süreleri 'bu defa iki yıl ye
rine, ikibuçuk yıl ve hatta bazen üç yılı bulmakta; 
böylece hem bir haksızlığa meydan verilmekte, hem 
de ilçeler kaymakamsız beklerken bu ihtiyaç zama
nında karşılanmamış olmaktadır. 

Bu itibarla Tasarı ile iki yıllık staj süresi aynen 
korunurken, (ki, bu gayet normaldir) yukarıda belir
tilen sakıncayı gidermek amacıyla da gerekli görülen 
hallerde içişleri Bakanlığına staj süresini en çok altı 
aya kadar kısaltma yetkisi getirilmektedir. Uzun yıl
lar bu meslekte hizmet etmeye çalışmış bir arkadaşı
nız olarak 'bu değişikliği olumlu karşıladığımı ifade 
etmek isterim. Ancak sözlerimin başında, ilçeleri kay
makamsız bırakmamak için bir ölçüde Tasarı ile kü
çük bir çözüm getirilmektedir, demiştim. Gerçekte 
bir anda bütün ilçelerde kaymakam olması elbetteki 
önemlidir. Ancak diğer Önemli nokta da meslekten 
ayrılmamalarını sağlamaktır, ayrılmalarını önlemek
tir; yani hem maiyet memurluğuna başvuruları ye
terli adede ulaştırmak, hem de meslekte devamlılığı 
sağlayabilmek için bu tür sadece kurs süresini kısalt
ma ile ilgili çözümler yerine daha kalıcı ve maddî ve 
manevi yönden özendirici çözümler getirmek bir yer
de zorunlu olmaktadır. 

Sayın Kırcalı temas ettiği konuda son derece hak
lıdır; ben de aynı hususa temas etmek istiyordum. Bu 
da, mülkî idare amirliği tazminatım yeterli düzeye 
getirmek, özel ıgörev tazminatının verilmesini sağla
mak, ayrıca görevin ağırlığı... Düşününüz ki, bir ka
zada bütün idarî teşkilat kendisine bağlıdır; adlî ve 
askerî teşkilat dışındaki. IBU yöredeki bütün görevle
rin en iyi şekilde yapılmasından birinci derecede so-
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rumludur. Emniyet ve asayiş hizmetlerinden yine bi
rinci derecede sorumludur. Cumartesi'&i, pazar'ı yok
tur; mesaisi belli değildir. Hakkıyla yapayım derse
niz, ki mecbursunuz hakkıyla yapmaya, bu görevin 
ağırlığı fevkalâde fazladır. Dolayısıyla bu niteliği de 
göz önünde tutularak kaymakamlar için ya fiilî hiz
met zammı veya en azından itibarî hizmet zammı ile 
ilgili bir tasarının da sevkedilmesinde büyük zaruret 
vardır. Bu bir kanun teklifiyle de yapılabilir. Ancak 
biz istiyoruz ki, Hükümet olarak bir hazırlık yapı'-
malı ve bu getirilmelidir. İçişleri Bakanlığının değer
li yetkililerininde bu konuda gerekli çalışmayı yapa
caklarına inanıyoruz. 

Tasarı ile getirilen diğer bir değişiklik, maiyet me
murluğu stajı arasında yer alan bucak müdürlüğü sta
jının çıkarılmış olmasıdır. Tasarının gerekçesinde 
bucakların kaldırılmakta olduğu dikkate alınarak 
«Maiyet memurlarının bu müdürlüklerde staj yap
masına ilişkin hüküm metinden çıkarılmıştır» denil
mektedir. Aslında bucak teşkilatı ilerde kaldırılmamış 
olsa dahi, bucak müdürlüğünde staj için bir zorunlu
luk esasen yoktur. İlçe kaymakamlıkları refaketinde 
veya kaymakamlık vekaletinde geçirilen staj süresi 
içinde bir bucağın fonksiyonu, işleyişi, köylerle olan 
irtibatı ve bucaklarda mülki görevlerin nasıl yürütül
düğünü esasen stajiyer maiyet memuru, kaymakam 
stajiyeri yakınen görme, bilme, tanıma imkânını bul
maktadır. Dolayısıyla bu değişiklik de yerindedir. 

Yine Tasarı ile getirilen bir başka değişiklikte, 
maiyet memurluğu stajına 1700 sayılı Yasada bulun
mayan mülkiye müfettişleri refakatinde staj sistemini 
ve esasını da getirmiş bulunmasıdır ek olarak Bir il
çede adlî ve askerî teşkilat dışında kalan tüm idarî 
kuruluşları, belediyeleri, köyleri ve özel işyerlerini 
denetleme ve teftiş etme yetkisine yasa ile sahip kay
makamların, staj sırasında bu konuda yetişmiş ehil ele
manlar yanında denetim stajı da yapmaları son dere-, 
ce yerinde ve yararlı görülmüştür. 

Sözlerimi burada bitirirken, Tasarının bu olum
lu yönleriyle ve değerli katkılarınızla daha iyi hale 
gelerek kabul edileceği inancıyla hepinize saygılar su
narım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Uyguner, buyurun. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Huzurunuza getirilen Tasarı İçişleri Bakanlığının 

bazı sıkıntılarını halletmek üzere düzenlenmiş bir Ta
sarıdır. 

Yeni hazırladığımız Anayasamız idare amirlerine 
büyük görevler ve sorumluluklar yükletmiştir. Yani 
idare amirlerinin hem sorumlulukları, hem de görev 
alanları genişletilmiş ve memlekete daha nafi halde 
çalışmaları için birtakım prensipleri çizmiştir. Ben 
beklerdim ki, şu Tasarı kaymakamların, daha doğru
su idare amirlerinin bu sorumluluklarıyla mütenasip 
olarak mesleklerinin daha cazip hale getirilmesi için 
daha geniş çapta daha iyi bir tasarı hazırlanabilsin. 
Oysa çok kısa, belli bazı problemleri halletmekten 
öteye geçemeyen bir Tasarı gelmiş bulunuyora kar
şımıza. 

Ayrıca bu Tasarının (B) bendinde meri kanundan; 
yani yürürlükte bulunan kanundan aynen intikal et
miş bir hüküm bulunmaktadır. Bu hüküm bana göre 
vali ve kaymakamların başka görevlerde görev alma
larını temin etmekten başka bir işe yarayacağını san-
mıyorum. Gerekçede amaç kaymakam açığını kapat
mak olarak gösteriliyor; fakat şu hüküm bu amacı 
ortadan kaldırıyor. Nasıl kaldırıyor?.. Başka meslek
lerde çalıştığı takdirde burada sayılan; Cumhurbaş
kanlığı, Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, Danıştay 
kadrolarında çalıştığı takdirde, buradaki hizmetleri 
tekrar mesleğe döndükleri takdirde kaymakamlık 
mesleğinde geçmiş sayılır, diyor. Bu, fiilen kayma
kamlık hizmetinde bulunanların burada sayılan mes
leklere geçmesini kolaylaştırıcı bir hüküm, hatta teş
vik eden bir hüküm bu mesleklere geçmesini. Son fık
ra tersine bir hüküm getirmiş, bunu önlemeye çalışı
yor. Yani (B) bendinin birinci fıkrası ile ikinci fıkra
sı bir bakıma amaç bakımından tezat hükümleri ih
tiva etmekte. Onun için bu (B) bendinin ilk fıkrası 
hükmünün Tasarıda yer almaması gerekirdi; fakat hu
zurlarınıza gelmiş bulunuyor. 

Bugün memleketimizde idarecilere büyük görev
ler düşmektedir. Bir idarecinin yetişmesi, yetiştirilme
si kolay bir iş değildir: Bir idarecinin ciddî, vakur, bil
gili, faal, enerjik, yapıcı ve özellikle tarafsız olması 
gerekmektedir. Bu vasıfları haiz idare amirleri yetiş
tirmezsek, o takdirde ileride bu mesleklerden fazla 
bir hizmet beklemek mümkün değildir. Bu bakımdan 
onların hem yetiştirilmeleri, hem meslek içi eğitim
leri, hem de meslekteki müktesebatlarının daha cazip 
hale getirilmesi için birçok tedbirlerin alınması gere
keceği kanaatindeyim. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Komisyon, konuşmalar bitmiştir. Kısa bir, 

cevabınız olacak mı efendim?.. 
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MİLLÎ (SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLE
Rİ K O M I S Y O N U S Ö Z C Ü S Ü A Y D I N T U Ğ — 
İzin verirseniz. 

IBAŞK1AN — Buyurun efendim. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇIŞLERI VE DIŞIŞLERI 

KOMISYONU SÖZCÜSÜ AYDıN TUĞ — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 3 ün
cü Maddesinin (A) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkın
daki Kanun Tasarısı üzerindeki arkadaşlarımızın de
ğerli görüşlerini ve bize olan ikazlarını teşekkürle ve 
saygıyla karşılıyoruz. 

Evvela Sayın Aydar'ın yapmış olduğu konuşma
da belirtaıiş olduğu hususa değinerek, izinlerinizle 
bir^iki açıklama yapmak lüzumunu hissediyoruz. 

Sayın Aydar'ın bizim Komisyon metninde (B) 
fıkrası olarak ifade ettiği bir eksikliği biz de kabulle
niyoruz. Burada gerçekten «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi» kelimesinin yazılması gerekirdi, bu unutul
muş efendim. 

Bunun haricinde yine bu i(|B) fıkrasını, daha evvel
ki 1700 sayılı Kanunun (C) fıkrası olarak görmek 
mümkündür. Biz burada (B) fıkrasının uygulamada 
hiçbir hüküm ifade etmeyeceği gerekçesiyle metin
den çıkarılmasını ve onun yerine dB) fıkrası olarak 
gelmesini öngördüğümüz için, daha evvelki metinde 
olan fıkrayı aynen Komisyon metnimize de intikal 
ettirmiş bulunmaktayız. 

Yine Sayın Yarkın arkadaşımızın konunun gene
li üzerindeki ve kaymakamlığın cazip hale getirilme
si hususundaki dileklerine, önerilerine; yine değerli 
Kırcalı'nın bu konudaki titiz davranışına biz de katı
lıyoruz. İdare amirlerinin gün geçtikçe daha fazla 
imkânlardan istifade etmesi ve bu imkânların yanın
da mesleğin cazip hale getirilmesini »hepimiz kabulleni
yoruz; fakat takdir buyurursunuz ki, bu uzun vadede 
olacak işlerden bir tanesidir ve imkânlar nispetinde 
geliştirilecek bir husustur. 

Bakanlığımız da özellikle 12 Eylül'den sonraki 
personel politikasında bunu her gün takip etmekte ve 
mesleği daha cazip hale getirmek içni elinden gelen 
imkânları kullanmaktadır. 

Yine takdir buyurursunuz ki, !12 Eylül'den önceki 
idare amirliğinin, polisin ve İçişleri »Bakanlığının acık
lı durumundan, bu mesleği daha iyi şartlara götür
mek için büyük bir gayret içerisinde değerli çalışma
lar yapmaktadırlar; fakat dediğim gibi, bu zaman alı
cı bir iştir ve uzun vadede halledilebilecek, "bir per

sonel politikasıyla, izlenilecek bir yöntemle halle
dilebilecek bir iştir. 

Bu yönde Sayın Kırcalı, Sayın Yarkm ve Sayın 
Uyguner'in fikirlerine kalben katılıyoruz ve inanıyo
ruz. 

Bu maddenin (B) fıkrasının aynen alınması hu
susundaki, Sayın Uyguner'in görüşüne biraz da olsa 
katılmamız mümkün değil. Biz daha evvel bu tip yer
lerde çalışmış olan değerli idareci arkadaşlarımızın 
da eğer mesleğe dönme imkânları varsa, onların ora
larda geçen sürelerinin de dikkate alınmasını ve 
mesleğe bir nevi bir teşvik unsuru olarak görülme
sini düşünüyoruz ve bu maddenin böyle kalmasında 
Komisyon olarak ısrar ediyoruz efendim, 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
Sayın üyeler; Tasarının tümü üzerindeki görüş

meler tamamlanmış bulunmaktadır. Tasarının mad
delerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

ıBirinci maddeyi okutuyorum. 

9 Haziran 1930 Tarihli ve 1700 Sayılı Dahiliye 
Memurları Kanununun 3 üncü Maddesinin 

Değiştirilmesi Hakkmda Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 9 Haziran 1930 tarihli ve 1700 sa
yılı Dahiliye Memurları Kanununun 14.3.1949 tarihli 
ve 5354 sayılı Kanunla değiştirilen 3 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — 
<<A) Kaymakamlık stajı; Maiyet memurlarına 

içişleri Bakanlığınca tespit edilecek esaslar dahilinde 
illerin çeşitli idare şubelerinde, mülkiye müfettişleri 
ve ilçe kaymakamlıkları refakatinde, kaymakamlık 
vekaletinde ve buralardaki belediyelerde fiilen çalıştı
rılmak suretiyle yaptırılır. Adaylık süresi de dahil iki 
yıllık staj sonunda kaymakam olmaya ehliyetleri staj 
gördüğü valilerce ve valilerin bu hususta birbirine zıt 
görüş bildirmeleri halinde, içişleri Bakanlığınca onay
lananlar Bakanlık tarafından kaymakamlık kursuna 
çağırılır, içişleri iBakanlığı gerekli görülen hallerde 
staj süresini 6 ayı geçmemek üzere kısaltmaya yetkili
dir. 

Kurs programı ile uygulama tarzı İçişleri Bakan
lığınca tespit olunur. 

Kaymakamlık kursunu başarı ile bitirenler 
14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun değişik 36 ncı maddesinin A fıkrasının 11 
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numaralı bendi hükümleri dikkate alınarak kayma
kamlığa atanırlar. 

Kaymakamlık stajı sonunda, kaymakam olmaya 
ehliyeti bulunmadığı anlaşılanlarla kaymakamlık kur
sunda başarılı olamayanlar İçişleri (Bakanlığının diğer 
memurluklarına atanırlar.» 
< «B) Üç yıl kaymakamlık edenlerden Cumhurbaş

kanlığı, ,Büyük Millet Meclisi, (Başkanlık ve Danıştay 
kadrolarındaki memurluklara veya belediye başkan
lığı, belediye başkan yardımcılığı veya belediye şube 
müdürlüklerine seçilen veya tayin olunanların bu gö
revlerdeki hizmet süreleri İçişleri memurluklarında 
geçmiş sayılır. 

Bu maddenin (A) fıkrası gereğince tayin edilen 
kaymakamlardan yukarıdaki cümlede yazılı yerlerde
ki memurluklarla İçişleri Bakanlığı teşkilatı dışında 
diğer bir memurluğa tayin veya nakledilenlerin tayin 
veya nakledildikleri memurluklardaki ilk terfi süresi 
kaymakamlığa tayinleri sırasında kazandıkları süre 
farkı kadar uzatılır. 

BAİŞKJAN — Birinci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın Fahri öztürk, Say m Gürtan.. Ka
yıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Fahri öztürk, buyurunuz efendim. 

FAHRt ÖZTÜRK — Sayın İBaşkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Mülkî idare amiri açığının kapatılması, tüm ilçe
lerde kaymakam bulundurulması, Bakanlığın meslek 
memuru ihtiyacının tam olarak ve süratle karşılan
ması, yetişmiş, hizmete hazır hale gelmiş, yeterli tec
rübeyi kazanmış ve liyakatları denenmiş başarılı mai
yet memurlarının 1700 sayılı Dahiliye Memurları 
Kanununun üçüncü maddesinde öngörülen iki yıl
lık staj süresinin, İçişleri Bakanlığınca gerekli görü
len hallerde altı ayı geçmemek üzere kısaltılması ve 
bu konuda IBakanlığa yetki verilmesini öngören bu 
madde kanunlaştığı takdirde önemli bir sıkıntı gide
rilmiş olacaktır. 

Madde, kaymakam adaylarının, tarihi gelişimini 
tamamlanmış olan nahiye stajını kaldırmakta, başarı
ları staj gördüğü valilerce onaylanan maiyet memur
larının iki yıldan daha kısa bir sürede kaymakamlık 
kursuna çağırılmalarını hükme bağlamakta ve böyle
ce yıllardan beri süregelen mülkî idare amirliği açı
ğının bir ölçüde giderilmesi amaçlanmaktadır. 

Ancak ne var ki, Sayın Kırcalı, Sayın Yarkm ve 
Sayın Üyguner'in de ifade ettikleri gibi, mülkî ida
re amirliği açığının kapatılması için bu madde kâfi 
değildir. Mesleğin cazip hale getirilmesi, mülkî idare 

amirlerinin maddî ve manevî yönden güçlendirilme
si, görev, yetki ve sorumluluklarına muvazi bir üc
ret sistemine kavuşturulması da gözden uzak tutul
mamalıdır. Bu konudaki çalışmaların da bir an önce 
Yüce Meclisinize getirileceğine inanıyor, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Gürtan, buyurunuz efendim., 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan; izin verir
seniz buradan arz edeyim. 

Efendim, (IB) bendinin ilk cümlesi şöyle başlıyor: 
«Üç yıl kaymakamlık edenlerden...» Öu ifade Türkçü 
bakımından bana biraz ters geldi. (Redaksiyonla il
gili olduğu için önerge de vermiyorum. Acaba Sayın 
(Komisyon «En az üç yıl ((Sanıyorum buradaki ü; 
yılı asgarî süre olarak ifade ediyorlar) kaymakamlık 
yapmış olanlardan...» veya «En az üç yıl kaymakam
lık görevinde çalışanlardan...» şeklinde değiştirme 
teklifimize katılır mı? Zira böyle demekle sanıyorum 
ifade daha iyi olacaktır. Bunu arz etmek istiyorum. 

Bir de i(B) bendinin ikinci fıkrasında «İBu madde
nin (A) fıkrası gereğince tayin edilen kaymakamlar
dan yukarıdaki cümlede yazılı...» deniliyor ki, bu da 
bana biraz ters geliyor. «Yukarıdaki cümlede.,.» değil 
de «Yukarıdaki (B) bendinde yazılı...» demek sanıyo 
rurn daha uygun olacak. 

Bu iki hususu arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Yalnız Sayın Gürtan, aynı bent için

de olunca, «Yukarıdaki cümle» zannederim düzgün 
olmaz mı efendim? 

ŞERAlFETTılN Y1ARİKIN — Dediğiniz doğru
dur, aynı fıkra içinde bir üst cümleye atıf da yapıli-
bilir; ama burada (IB) bendi iki 'fıkradan müteşekkil
dir. 

'BAŞKAN — Komisyona soralım efendim. 
Sayın Tuğ buyurunuz. 
MİLLÎ (SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLE

Rİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Sayın 
Başkan; sayın arkadaşımızın önerdiği gibi, «En az üç 
yıl kaymakamlık yapmış olanlardan...» sözcüğüne biz 
de katılıyoruz. 

İkinci hususa da, «(B) bendinin ilk fıkrasında ya
zılı...» şeklinde değiştirilmesi suretiyle katılmamızın 
uygun olacağı kanısındayız efendim. 

BAŞKAN — Efendim, anlıyorum da, yalnız 
müsaade ederseniz; (Kanun Tasarısında (A) bendi, 
(B) bendi değil, ((A) fıkrası, İ(B) fıkrası denmiştir. Oy
sa şimdi Sayın Gürtan'ın getirmiş olduğu düzeltme 
ile bu defa fıkra bent yapılmıştır. Bu değişikliği na-
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sil halledeceğiz bendeniz merak ediyorum Sayın Ko
misyon?.. 

Şimdi bakınız, «Kanun Tasarısında 3 üncü mad
denin (A) fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir» 
diyorsunuz, aşağıya geliyorsunuz «(B) bendi» diyor
sunuz; yani yukarıda fıkra, aşağıda bent mümkün 
değil. Bu nedenle Sayın Gürtan'ın biraz evvelki ifade
sine bu nedenle bendeniz de müdahale etmek gereği
ni duydum, özür dilerim; ama... 

ŞERIAFETTİN YARKTON — Sayın ıBaşkan, doğ
rudur, yalnız «Yukarıdaki cümlede» deyimi de, 
«Yukarıda yazılı yerlerde» diye olabilir. 

BAŞKAN — Efendim, bu bir teknik konu; yani 
manası anlaşılıyor, «Yukarıdaki cümle» olunca (B) 
fıkrasının yukarıdaki cümlesi; çünkü aynı fıkra için
de. 

Bu nedenle, müsaade ederseniz bu böyle kalırsa 
daha anlaşılır olur. 

Sayın Erginay, redaksiyon mu efendim? 

AKİF ERGilNAY — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
AKİF BROlNlAY — Sayın Başkan; bu (A) fık

rasındaki 3 üncü satırında; «Mülkiye müfettişleri ve 
ilçe kaymakamlıkları refaketinde...» deniyor. Mü
fettişlerin refakati olur; fakat kaymakamlığın refa
kati olmaz. Onun için «Mülkiye müfettişleri ve, il
çe kaymakamları refaketinde» demek daha doğru 
olur efendim. 

BAŞKAN — Yani, kaymakam refakati olur da, 
kaymakamlık refakati olmaz, diyorsunuz. 

Sayın Komisyon? 
MİLLÎ ISAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLE

Rİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Yani «Üçe kaymakamları» öyie mi 
efendim? 

AKİF ERGİNAY — Evet efendim. 
BAŞKAN — «Lık» kalkıyor «!Üçe Kaymakamları» 

şeklinde katılıyorsunuz. 
Efendim, burada bir de «Büyük Millet Meclisi» 

değil de, «Türkiye Büyük Millet Meclisi» olarak da
ha evvel ifade buyuruldu; ona da katılıyorsunuz, 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCAUI — Sayın Başkan, 
soru sorduracak mısınız efendim? 

BAŞKAN — Sorduracağım efendim; yalnız da
ha evvel müsaade ederseniz önergenizi de işleme ko
yayım. 

Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili Sayın Kırcalı'nın 
bir önergesi var, okutuyorum, efendim. 

I Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan 354 S. Sayılı Tasarının 1 

inci maddesinde yer alan 1700 sayılı Kanunun deği
şik 3 üncü maddesi (A) bendinin birinci paragraf son 
cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneririm. 

Saygılarımla, 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

«İçişleri Bakanlığı gerekli görülen hallerde iki yıl
lık staj süresini birbuçuk yıla kadar indirmeye yet-

I kilidir.» 
BAŞKAN — Bir açıklamanız olacak mı Sayın 

Kırcalı? 
SÜLEYİMAN SIRRI KIRİCALI — Yerimden yap

mak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Ben ilk oku-

! duğum anda da bu (A) fıkrasının, <ki, aslı benttir) 
son cümlesinde, «İçişleri (Bakanlığı gerekli görülen hal
lerde staj süresini altı ayı igeçmemek üzere kısaltmaya 
yetkilidir.» deniyor. Sanki altı aya kadar indirecek-
miş gibi bir anlam taşıyor bu. Zaten Hükümetin ge
rekçesinde de, «Stajlarının birbuçuk yılını başarıyla 
tamamlayan maiyet memurları..» diyor. Yani birbu
çuk yılı orada da söylemek lüzumunu hissetmişlerdir. 
Bendeniz de, iki yılı birbuçuk yıla kadar indirebilir, 
şeklinde bir önerge verdim. Bu 9 ay olur, !20 ay olur. 
Bu imkânı sağlamak için bu şekilde bir önerge ver
dim. Takdir Yüce Kurulundur. 

BAŞKAN — Özür dilerim Sayın Kırcalı; yani 
j zatiâliniz indirme süresini birbuçuk yıla kadar mı in

dirmeyi teklif ediyorsunuz? Yani, altı ay süreden son-
I ra kursa gidecek mi demek istiyorsunuz, yoksa ben-
I deniz mi yanlış anladım efendim? 

SÜLEYMAN SIRRI KlIRCAJLI — Yanlış anla
şıldı; yani söylemek istediğim, iki yıldan birbuçuk 
yıla kadar indirebilir staj süresini. Yani altı aylık sü-

I reyi böyle ifade ettim. Asgarî birbuçuk yıl olacak. 
BAŞKAN — Birbuçuk yıl yapmak mecburiyetin-

I den sonra?... Tamam efendim; yani en fazla altı ay 
kısıtlayabilecekler, kaldırabilecekler. Teşekkür ederim. 

Sayın Komisyon? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLE

Rİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — 
I Sayın Başkanım; Sayın Kırcalı'nın önergesiyle bizim-
I ki arasında anlam itibariyle pek büyük bir fark yok. 
I Bizimki daha ziyade kavram kargaşasına meydan ver

meyecek bir hüküm ifade ediyor, bir anlam ifade edi-
I yor. Onun için Sayın Kırcalı'nın bu önergesine Ko-
I misyon olarak katılamıyoruz efendim. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
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(Sayın Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ RİFAT 

KİAPLAN — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler; sayın Kırcalı'nın önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Geri alıyorum 

o zaman... 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz; çok teşekkür ede

rim Sayın Kırcalı. 
Sayın üyeler; biraz evvel yapmış olduğumuz 

«Kaymakamlıkları» kelimesini «Kaymakamlar», (B) 
fıkrasında «En az üç yıl kaymakamlık yapmış olan
lardan» şeklinde ve yine aşağıda «Büyük Millet Mec
lisi» yerine «Türkiye Büyük 'Millet Meclisi» şeklinde 
düzeltilmiş biçimiyle 1 inci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursun.. Ka
bul etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu (Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet; bir diyeceği

niz?.. Yok. 
2 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 2 
nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?... Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet; bir diyeceği

niz? Yok. 
3 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

Tasarının tümünü Komisyondan geldiği biçimiy
le oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Tasarı kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu ol
sun efendim, 

3. — Şener YİĞİT Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. (3/468) (S. Sayısı : 329) (1) 

(1) 329 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemin 3 üncü 
sırasındaki Tasarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet lütfen yerlerini 
alsınlar. 

MEHMET AYDAR — Usul hakkında Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Usulün nesi hakkında Sayın Ay-
dar? 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; demin 
Başkanlık Divanı bir açıklama yaptı; «Bu Kanun 
görüşüldükten sonra diğer bir hususun oylaması ya
pılacaktır» diye.; 

BAŞKAN — Oylayacağız Sayın Aydar; biraz 
sabırlı olun efendim. Oylamayacağız demedik ki, 
müsaade buyurun efendim. Lütfen fazlaca da titiz
lik göstermeyin, Başkanlık Divanı gereğini yapacak
tır efendim. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Hükümet temsilcisinin yetki belgesi tamam. 
Sayın üyeler; Komisyon Raporunun okunup okun

maması hususunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması ka
bul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı efendim?... Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet; bir açıkla
manız var mı efendim?... Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum efendim: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesini okutuyorum: 

Şener Yiğit Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Kanım Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 
15.9.1982 tarih ve Esas 1982/2027, Karar 1982/3214 
sayılı ilamı ile kesinleşen Fethiye Ağır Ceza Mahke
mesinin 24.8.1981 tarih ve Esas 1979/47, Karar 
1981/84 sayılı hükmü ile .Tü.-k C.'eıa Kanununun 
450/9 uncu maddesi uyarınca ölüm cezasına mah
kûm edilmiş bulunan Fethiye İlçesi, Uzunyurt Kö
yü, Hane 41, Cilt 089/02, Sayfa 14'de nüfusa kayıtlı 
Mustafa oğlu, Hanife'den olma 9.10.1950 doğumlu 
ĵener Yiğit hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümetin bir diyeceği 
var mı efendim?... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEVZİ 
l'YGONER — Sayın Başkan; madde metninde 
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«Türk Ceza Kanununun 450/9 uncu maddesi uyarın
ca» diyor. Sanık iki ıkişiyi öldürmüştür, iki defa 
450/9'un uygulanması lazım, orada «450/9, 450/9» 
olarak metne ilave edilmesi laz*m. Bunun ilavesini 
talep ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.; Yani, bir 
tabı hatası var diyorsunuz; «450/9, 45.0/9 uncu mad
deleri» olacak. Teşekkür ederim efendim. 

1 inci maddeyi Komisyondan gelen bu biçimiyle 
ve düzeltilmiş haliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?... Yok. 
Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir di

yecekleri?... Yok. 
2 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü

tür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?... Yok. 
Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir di

yecekleri?... Yok. 
3 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

iSayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir di
yecekleri?... Yok, 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü kabul edil
miştir. 

4. — 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 İşler komisyonları raporları. (1/448), 
(2/84) (S. Sayısı: 347) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Biraz evvel Sayın Aydar'ın da dediği şekilde ve 

Sayın Yarkın'ın da daha evvel vermiş olduğu temen

ni önergesine göre, gündemin yarından sonraki; yani 
Çarşamba günkü gündemin başında «557 Sayılı Nüfus 
Planlaması Hakkında Kanun ile 765 Sayılı Türk Ce
za Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı» nın geçirilmesine ilişkin Başbakanlığın ve 
Komisyon Başkanı Sayın Zeki Çakmakçı'nın yazıları 
var, okutuyorum efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan, buradaki önerge üzerinde konuşma yapmam 
için söz rica edebilir miyim?.. 

BAŞKAN — Hangi önerge üzerinde efendim?.. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Şimdi efen

dim, Sayın Komisyon Başkanının önergesi var... 
BAŞKAN — Evet efendim, okutacağım; ama 

önerge üzerinde müsaade ederseniz, İçtüzüğümüze 
göre... 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, gün. 
demdeki bu 60 nci maddeyi almayıp bunu birinci sı
raya almanın Anayasaya uygun olmadığı kanısında
yım. Çok kısa bir şeydir zaten bu. Müsaade eder
seniz izah edeyim. 

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

20 sayılı Kanun Hükmünde Kararname incelenmiş, 
sonuç olarak gelmiş ve gündemdeki yerini almış bu
lunuyor. Anayasanın 91 inci maddesi, kanun hük
münde kararnamelerin öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini öngörmektedir. Zatıâliniz «Bizim İçtüzüğümüz
de ivedilik yok» diyorsunuz; ama Anayasamız bunu 
böyle dediği için, İçtüzüğümüze de hâkim olmak üze
re öncelik ve ivedilikle incelemeyi burada kabul et
mek mecburiyetindeyiz. O sebeple biz Anayasa hü
kümlerini aşamayacağımız hasebiyle 1 inci madde
nin bizatihi bu olacağı, şimdiki önergenin 2 nci mad
de olarak düşünülmesi gerektiğini zannediyorum. 

Arz eder, saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Yalniz 

şu var; 50 inci maddeyi uygun hareket edildiği tak
dirde, 2 nci madde olarak bunu düşünmemiz söz ko
nusu olamaz efendim. Bakınız, birlikte okuyalım : 
«... diğer işlerden birine öncelik verilerek bu kısmın 
ilk sırasına geçirilmesi» deyimi yer almaktadır. Yani 
burada vereceğiniz kararla bir kanun tasarısı veya 
teklifini 2 nci sıraya geçiremezsiniz. 50 inci madde
ye göre mutlaka 1 inci sıraya getirilmesi söz konu
sudur. O zaman kanun hükmünde kararnameyi gö
rüşürüz, ondan sonra bu karara varırız. Başka türlü 
yapmamız... 

LÜTFULLAH TOSYALI — İzahatınız yerinde. 
dir Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Tabiî, başka bir şey yapmamız müm
kün değildir Sayın Kırcalı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — 2 nci sıraya 
alamaz mısınız efendim? 

BAŞKAN — Alamazsınız efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Genel Kurul 

gündeme 'hâkim değil midir efendim?. 
'BAŞKAN — Efendim, gündeme hâkimdir; ama 

İçtüzüğe de hâkimdir. Yani o nedenle bendeniz mü
saade ederseniz bunu böyle oylayayım. Bir yerde hak 
veriyorum. Kaldı ki, bunun tartışmasını da (Sayın 
Tan şu anda yoklar) burada yapmıştık. Malumuâliniz 
Anayasanın yasama ile ilgili hükümlerinin ne zaman 
yürürlüğe gireceğine dair yine Anayasada bir madde 
yer almıştır. Bir tereddüdümüz vardı, onu Başkan
lık Divanında çözmeye çalıştık efendim. Şöyle ki : 

Anayasamızın yasamayla ilgili olan hükümleri an
cak kurulacak olan, seçimle gelecek olan Türkiye Bü
yük Millet Meclisi döneminde yürürlüğe girer, diye 
de Anayasamızda ayrıca bir madde yer almıştır. Mü
saade ederseniz onun da yorumunu yapalım, ondan 
sonra bu konuyu düşünelim Sayın Kırcalı. Haklısı
nız, size canıgönülden (hak veriyorum; ama şu yo
rumdan sonra yapalım müsaade ederseniz. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Peki efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Başbakanın ve Sayın Komisyon Başkanı

nın tezkerelerini okutuyorum efendim. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 
a) 28.6.1982 tarihli ve 101-930/050öf7 sayılı ya

zımız. 
b) 12.7.1982 tarihli ve 101-772/05191 sayılı ya

zımız. 
İlgide kayıtlı yazılarımızla 'Başkanlığınıza sunulan 

ve halen Genel Kurul gündeminde bulunan «557 sa
yılı Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanun ile 765 sa
yılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı» nın Kurulda öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi için gereğini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

Danışma Meclisi 'Başkanlığına 
Genel Kurul gündeminde bulunan 557 sayılh Nü

fus Planlaması Hakkındaki Kanun ile 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısının, içtüzüğümüzün 50ı inci maddesi 
uyarınca gündemde 'bulunan ıbütün işlere ıtakdiımen 
öncelikle görüşülmesi için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Zeki ÇAKMAKÇI 

Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu 

Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Sayın Hükümetin ve Sayın Komisyon Başkanı
nın tezkerelerini dinlediniz. İçtüzüğümüzün 50 inci 
maddesine göre bu Kanun Tasarısının gündemin 1 
inci maddesine geçirilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
'bul edilmiştir. 

Böylelikle bundan sonra Çarşamba günü yapıla
cak olan Birleşimde gündemin 1 inci maddesi bu 
Kanun Tasarısı olacaktır. 

Bu arada yine gündemin 2 nci maddesine önce
likle görüşülmesi istenilen, Sayın Kırcalı'nın da, çok 
haklıdırlar; yani kendilerine hakikaten yerden göğe 
kadar hak vermekle (birlikte, 2 nci madde olarak da 
Kanun Hükmünde Kararnameyi bundan sonra gö
rüşmek için gerekli düzenleme yapılacaktır. 

Teşekkür ederim efendim. 

Sayın üyeler; 
Aslında bu Kanun Tasarısı için de görüşmelere 

başlamak gerekmektedir, bir dakika evvel aldığınız 
karar gereği. Ne Var ki, çalışma süresinin bitimine 
iki dakika kaldığından ve bu Kanun Tasarısını da 
görüşmek için belirli süre bulunmadığından, 13 Ni
san 1983 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum efendimi. 

Kapanına Saatti : 18.58 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 
82 nci BÎRLEŞtM 

11 Nisan 1983 Pazartesi 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 
(1) Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se-

«çim. 
3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

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

denleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin işletil
mesini Düzenleyen Kanun Tasarısı ve İktisadî işler 
Komisyonu Raporu. (1/118) (S. Sayısı : 184'e 1 inci 
*k) (Dağıtma tarihi: 9.3.1983) 

(2) 9 Haziran 1930 Tarihli ve 1700 Sayılı Dahi
liye Memurları Kanununun 3 üncü Maddesinin (A) 
Fıkrasıının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru. (1/629) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma tarihi : 
22.3.1983) 

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

(4) Danışma Meçlisi Üyesi Fahri ÖZTÜRK ve 
29 arkadaşının Idarei Umumiyei Vilayat Kanunu 
Muvakkatinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Malî işler, Bütçe - Plan ve 
Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (2/66) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
13.1.1983) 

(5) 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) 

(6) Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer SAGIŞ-
MAN ve 13 arkadaşının Yükseköğretimin Son Sı
nıfında, 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
nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporları. 
(2/25) (S. Sayısı : 109 ve 109'a 1 inci Ek) (Dağıtma 

rtarihi : 27,12.1982) 

(7) Danışma Meclisi Üyesi Necmettin NARLI-
OĞLU ve 11 aricadaşımn, 5434 Sayıflı TüaMye Cum« 
huriyeti Emekü Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe 
- Plan Komisyonu Raporu, (2/40) (S. Sayısı : 164) 
(Dağıtma tarihi : 8.7.1982) 

(8) Danışma Meclisi Üyesi Şener AKYOL ve 
80 arkadaşının, Adalet Memurlarına Tazminat Veri* 
meşine Daıir Kanun Teklifi ve Adalet ve Bütçe • Plan 
komisyonları raporları. (2/33) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma tarihi : 21.9.1982) 

(9) 25.10.1963 Tarihli ve 353 sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/542) (S. Sayısı : 289) (Da* 
ğıtmatarihi: 6.1.1983) 

(10) 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) 

(11) 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) 

(12) 9.6.1960 Tarihli ve 7478 Sayılı Köy içme 
Suları Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları. (1/550) (S. Sayısı : 
292) (Dağıtma tarihi : 7.1.1983) 

(13) 6.1.1982 Tarih ve 2576 Sayılı Bölge idare 
Mahkemeleri, idare 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) 



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

(15) 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) 

(16) 8.6.1965 Tarih ve 625 Sayılı Özel Öğretim 
Kurumlan 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 (17) Hacettepe Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/208), (S. Sayısı : 277) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (18) Hacettepe Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1970 Bütçe Yılı 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 (19) Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına 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) 
(Dağılana tarihi: 31.12.1982) 

X (20) 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 
tat i l i : 31.12.1982) 

X (21) Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı 
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 (22) Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına 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 (23) 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 (24) Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/319) (S. Sayısı : 284) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

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

(26) 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) 

(27) 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) 

(28) 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 (29) «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, îçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/587) 
(S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

(30) Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden Yüz-
seıksenaltılbin Dörtvüakmkbir Metrekarelik Kısmının 
Satılması Hakkında Kanun Tasarıısı ve Tarım ve Or
man, Köy îşlleri ve Kooperatifler ve Bayındıriuk, 
Ulaştırma, Imaır ve iskân, Turizm ve Taratma komis
yonları raporları. (1/551) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma 
tarihi: 1 . 2 .1983) 

(31) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Alıefller Hakkımda Kanun ile Türlk 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, îçişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru. (1/583) (S. Sayısı .: 325) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1983) 

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

<33) 4.1.1961 Tarihli ve 211 Saydı Türk Si-
lafhilı Kuvveıttani îç Hizmet Kanunumun 34 üncü Mad
desinin {d) Fıtorasım'im Değiş'tıiırilknesine ve 43 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesin© İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/602) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma 
tarihi: 1.2.1983) 

(34) Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şakir 
ÖĞÜNÇ 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 İlişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan komis
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi: 4.2.1983) 

(35) 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) 
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(36) 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, imar ve iskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (2/80) (S. Sayısı : 334) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1983) 

(37) 9.12.1982 Tarihli ve 2761 Sayılı 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) 

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

{39) 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) 

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

(41) Taşınmaz Mal Züyetliğine 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) 

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

(43) 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 işler ko
misyonları raporları. (1/569), (2/57) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 2.3.1983) 

(44) 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) 



(45) 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) 

<46) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler, Bütçe - Plan ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (1/567) (S. Sayısı : 
350) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 

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

(48) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

{49) 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/610) (S. Sayısı : 
353) (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) Danışma Meclisi Üyesi Kamer GENÇ ve 10 
Arkadaşının 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 uncu Maddesine (k) Fıkrası Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/68) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

(53) Danışma Meclisi Üyesi Feridun GÜRAY ve 
10 Arkadaşının 20.2.1968 Tarih ve 1005 Sayılı Ka
nunun 1 ve 2 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (2/64) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

(54) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
34 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 6311 Sayılı Kanunla Değişik 71 inci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/97) (S. Sayısı : 
365) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(55) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın 
Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 

(56) Danışma Meclisi Üyesi M. Rahmi KARA-
HASANOĞLU ve 10 arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Bütçe - Plan 
komisyonları raporları. (2/52) (S. Sayısı : 367) (Da
ğıtma tarihi: 31.3.1983) 

(57) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1 /606) (S. Sayı
sı : 368) Pağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(58) 21.12.1967 Tarihli ve 969 Saydı Tarım Ba
kanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

(59) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/497) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(60) 79 Sayılı Millî Korunma Suçlarının Affına, 
Millî Korunma Teşkilât, Sermaye, Fon Hesaplarının 
Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanu
nun 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Ka
nun Hükmünde Kararname ve Malî işler Komisyonu 
Raporu. (1/168) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi : 
7.4.1983) 

(61) Okul Karnelerinin Tekeli Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/643) 
(S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi. : 7.4.1983) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 354 

9 Haziran 1930 Tarihli ve 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Ka
nununun 3 üncü Maddesinin A Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko

misyonu Raporu. (1 /629) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 18 Şubat 1983 
Sayı : K.K.T.D. 18/101-

1455/01945 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 17.2.1983 tarihinde kararlaş
tırılan «9 Haziran 1930 Tarihli ve 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 3 üncü Maddesinin A Fıkra
sının Değiştirilmesi Hakkmda Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedi Mkle görüşülmesi için gereğini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

9 HAZİRAN 1930 TARİHLİ VE 1700 SAYILI DAHİLİYE MEMURLARI KANUNUNUN 3 ÜNCÜ 
MADDESİNİN (A) FIKRASININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI GEREKÇESİ 

Yıllardır süren, müzminleşen kaymakam, vali muavini ve İçişleri Bakanlığı merkez ve iUer teşkilatında 
çalıştırılan meslek memuru açığı, hizmeti ve teşkilatı olumsuz yönde etkileyen, mülkî idare amirliği hiz
metlerinin verimini ve etkinliğini azaltan, idareyi güçsüzlüğe sevkeden etkenlerin en önemlilerinden birini 
teşkil etmiştir. 

Bütün gayretlere rağmen bu açığın kapatılması bu güne kadar mümkün olamamıştır. Yeterli sayıda mai
yet memuru bulunmasına rağmen, 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun maiyet memurlarının kayma
kamlık kursuna çağırılabilmesi için en az iki yıllık stajı öngörmesi, daha sık kurs açılmasını engellemekte, ye
tişmiş, hizmete hazır hale gelmiş maiyet memurlarının kaymakamlık kursundan geçirilerek süratle ve ihtiyaç 
duyulduğu zamanda kaymakamlığa atanmalarına imkân bırakılmamıştır. 

Mülkî idare amiri açığının giderilmesi, çok partili döneme geçişte bütün ilçelerde kaymakam bulundu
rulması ve Bakanlığın meslek memuru ihtiyacının tam olarak ve süratle karşılanması için, yetişmiş, hizmete 
hazır hale gelmiş, yeterli tecrübeyi kazanmış ve liyakatları denenmiş, başarılı maiyet memurlarının iki yıl
dan daha kısa bir sürede kaymakamlık kursuna çağın labilmelerini sağlamak üzere, Bakanlığa staj süresini 
kısaltarak, stajlarının bir buçuk yıllık kısmını başarı ile tamamlayan maiyet memurlarını kaymakamlık kur
suna çağırabilme imkânını veren bir hükmün 1700 sayılı Kanuna konulması zorunlu bir tedbir olarak düşünül
müştür. 

Yukarıda belirtilen imkânı sağlamak üzere, 9 Haziran 1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Ka
nununun 14.3.1949 tarih ve 5354 sayılı Kanunla değiştirilen 3 üncü maddesinin kaymakamlık stajını düzen
leyen (A) fıkrasının değiştirilerek, Bakanlığa, iki yıl olan staj süresini bir buçuk yıla kadar indirebilme, 
yani bir buçuk yıllık stajlarını tamamlayan başarılı maiyet memurlarını kaymakamlık kursuna çağırma 
yetkisi vermek amacıyla bu tasarı hazırlanmıştır. 



Fıkra bu hükmün ilavesiyle yeniden düzenlenirken, bucakların kaldırılmakta olduğu dikkate alınarak, mai
yet memurlarının bucak müdürlüğü vekâletinde çalıştırılması zorunluluğuna ilişkin hüküm metinden çıkarıl
mış, yıllardır uygulanan ve yararlı olduğu tespit edilen mülkiye müfettişi refakatinde çalıştırma maiyet me
murları için zorunlu hale getirilmiştir. Mevzuatta vuku bulan değişiklik göz önünde tutularak, kursu bitiren 
stajyerlerin kaymakamlığa atanırken maaşlarının belirlenmesinde 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) 
fıkrasının 11 numaralı bendi hükmünün dikkate alınacağı hususuna yeni metinde yer verilmiştir. 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

r. c. 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 10 Mart 1983 
Esas No. : 1/629 
Karar No. : 28 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

9 Haziran 1930 Tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 3 üncü Maddesinin A Fıkrasının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve gerekçesi ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmaları ile incele
nip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. 
Değiştirilmesi istenilen Dahiliye Memurları Kanununun 3 üncü Maddesinin A Fıkrası kaymakam yetiş

tirilmek üzere maiyet memuru olarak mesleğe alınan şahısların yetiştirilme biçimini düzenlemektedir. Mai
yet memurları halen içişleri Bakanlığınca tespit edilecek esaslar dahilinde bucak müdürlüklerinde illerin çeşitli 
idare şubelerinde, ilçe kaymakamlıkları refakatinde, kaymakamlık vekaletinde ve buralardaki belediyelerde 
fiilen çalıştırılmak suretiyle iki yıl süre ile staja tabiî tutulmakta başarılı olanlar kaymakamlık kursuna çağ
rılmaktadır. Tasarı günün gereklerine uygun olarak ve halen yürütülen uygulamayı yasal hale getirmek için 
maiyet memurlarının bucak müdürlüklerinde staj yapması şartını kaldırmakta, bunun yerine mülkiye müfet
tişleri yanında staj yapılması zorunlu hale gelmektediı. Ayrıca, mevcut yasa da iki yıl olan staj süresini İçiş
leri Bakanlığının altı ayı geçmemek üzere kısaltabilmssi için yetki tanınmaktadır. 

Bucak müdürlüklerinin kaymakam yetişecek kimse için yetiştirici ve öğretici bir makam olmadığı, bucak 
müdürlüğünde staj yapan kaymakam adaylarının bu stajdan gelecek kaymakamlıkları için yararlanamadık
ları anlaşılmıştır. Bu nedenle bucak müdürlüğü stajının kanunî zorunluluk olmaktan çıkarılması, uygun görül
müştür. (Kaymakamların devir teftiş görevleri, ilçe teşkilatına dahil daireleri denetleme görevleri bu kayma
kam adaylarının teftiş ve denetimin ayrıntılarını bilmelerini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle maiyet memur
larının mülkiye müfettişleri yanında staja tabiî tutulmaları da olumlu bir gelişme olarak görülmüştür. 

Yapılan incelemede kaymakamlık kursu açıldığında bazı başarılı kaymakam adaylarının vilayet stajlarının 
24 ayı doldurmasına çok az zaman kaldığı halde iki yıl staj yapmaları mecburiyetleri nedeniyle kursa çağırıl
madıkları, bunların bir dahaki açılacak kursa kadar maiyet memuru olarak kaldıkları ve çoğu zaman maiyet 
memurluğu süresinin 30 ayı bulduğu görülmüştür. Kaymakam kursu açıldığında iki yılı doldurmalarına 
az zaman kalmış maiyet memurlarının kaymakamlık kursuna çağrılabilmelerini sağlamak için İçişleri Bakanlı
ğına tanınan altı aylık süre ile stajı kısaltma yetkisi de olumlu bulunmuştur. 

Açıklanan nedenlerle tasarı bütünüyle olumlu bulunmuştur. Ancak 1700 sayılı Dahiliye Memurları Ka
nununun 5354 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesi bütünüyle incelendiğinde bu maddenin A, B ve C fık
ralarından ibaret olduğu görülür. Maddenin B fıkrası bucak müdürlüklerinde çalıştırılacak maiyet memur
larının çalıştırılma şeklini, maaş ve kadrolarını düzenlemektedir. Getirilen tasarıyla bucak müdürü stajından 
vazgeçildiği için maddenin İB fıkrasının da tasarıdan çıkarılması gerekmektedir. Komisyonumuz bunu da dik
kate alarak 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun üçüncü maddesinin A fıkrasında hükümetçe yapılmak 
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istenen ve tasanda düzenlenen değişikliği aynen benimsemiş, maddenin A fıkrasını bu değişiklikle, iB fıkrasını 
kanun maddesinden çıkararak C fıkrasmında fıkra baş harfini B yapmak suretiyle maddeyi yeniden düzenle
miştir. 

Madde belirtilen düzenleme ile Komisyonumuzca benimsenmiş ve kabul edilmiştir. 
Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Remzi BAN AZ 
Bu raporda sözcü 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Kâtip 

Ali DİKMEN 
Üye 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

Aydın TUĞ 
Sözcü 

Toplantıda bulunamadı 

Ender Ct'NER 
Toplandıda bulunamadı 

Üye 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 354) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

9 Haziran 1930 Tarihli ve 1700 Sayılı Dahiliye 
Memurları Kanununun 3 üncü Maddesinin (A) 

Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — 9 Haziran 1930 Tarihli ve 1700 
sayılı Dahiliye Memurları Kanununun, 14.3.1949 ta
rihli ve 5354 sayılı Kanunla değiştirilen 3 üncü mad
desinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir, 

«A) Kaymakamlık stajı; Maiyet Memurlarına 
İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek esaslar dahilin
de illerin çeşitli idare şubelerinde, mülkiye müfettiş
leri ve ilçe kaymakamlıkları refakatinde, kaymakam
lık vekâletinde ve buralardaki belediyelerde fiilen 
çalıştırılmak suretiyle yaptırılır. Adaylık süresi de 
dahiil iki yıllık staj sonunda kaymakam olmaya ehli
yetleri staj gördüğü valilerce ve valilerin bu hususta 
biri birine zıt görüş bildirmeleniı halinde, İçişleri Ba
kanlığınca onaylananlar Bakanlık tarafından kayma
kamlık kursuna çağırılır. İçişleri Bakanlığı gerekli gö
rülen hallerde staj süresini 6 ayı geçmemek üzere kı
saltmaya yetkilidir. 

Kurs programı ile uygulama tarzı İçişleri Ba
kanlığınca tespit olunur. 

Kaymakamlık kursunu başarı ile bitirenler 
14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun değişik 36 ncı maddesinin (A) fıkrasının 11 
numaralı bendi hükümleri dikkate alınarak kayma
kamlığa atanırlar. 

Kaymakamlık stajı sonunda, kaymakam olmaya 
ehliyeti bulunmadığı anlaşılanlarla kaymakamlık kur
sunda başarılı olamayanlar İçişleri Bakanlığının di
ğer memurluklarına atanırlar.» 

MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

9 Haziran 1930 Tarihli ve 1700 Sayılı Dahiliye 
Memurları Kanununun 3 üncü Maddesinin 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 9 Haziran 1930 tarihli ve 1700 sa
yılı Dahiliye Memurları Kanununun 14.3.1949 tarihli 
ve 5354 sayılı Kanunla değiştirilen 3 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — 
«A) Kaymakamlık stajı; Maiyet memurlarına 

İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek esaslar dahilinde 
illerin çeşitli idare şubelerinde, mülkiye müfettişleri 
ve ilçe kaymakamlıkları refakatinde, kaymakamlık ve
kaletinde ve buralardaki belediyelerde fiilen çalıştırıl
mak suretiyle yaptırılır. Adaylık süresi de dahil iki 
yıllık staj sonunda kaymakam olmaya ehliyetleri staj 
gördüğü valilerce ve valilerin bu hususta birbirine zıt 
görüş bildirmeleri halinde, İçişleri Bakanlığınca onay
lananlar Bakanlık tarafından kaymakamlık kursuna 
çağırılır. İçişleri Bakanlığı gerekli görülen hallerde staj 
süresini 6 ayı geçmemek üzere kısaltmaya yetkilidir. 

Kurs programı ile uygulama tarzı İçişleri Bakan
lığınca tespit olunur. 

Kaymakamlık kursunu başarı ile bitirenler 
14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun değişik 36 ncı maddesinin A fıkrasının 11 
numaralı bendi hükümleri dikkate alınarak kayma
kamlığa atanırlar. 

Kaymakamlık stajı sonunda, kaymakam olmaya 
ehliyeti bulunmadığı anlaşılanlarla kaymakamlık kur
sunda başarılı olalmayanlar İçişleri Bakanlığının diğer 
memurluklarına atanırlar.» 

«B) Üç yıl kaymakamlık edenlerden Cumhurbaş
kanlığı, Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık ve Da
nıştay kadrolarındaki memurluklara veya belediye baş
kanlığı, belediye başkan yardımcılığı veya belediye 
şube ımüdürlüklerine seçilen veya tayin olunanların bu 
görevlerdeki 'hizmet süreleri İçişleri memurluklarında 
geçmiş sayılır. 

Bu maddenin A) fıkrası gereğince tayin edilen kay
makamlardan yukarıdaki cümlede yazılı yerlerdeki 
memurluklarla İçişleri Bakanlığı teşkilatı dışında di
ğer bir memurluğa tayin veya nakledilenlerin tayin ve
ya nakledildikleri memurluklardaki ilk terfi süresi 
kaymakamlığa tayinleri sırasında kazandıkları süre 
farkı kadar uzatılır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 354) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür, 

(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir, 

17.2.1983 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet iBakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Adalet Bakanı 
R. Bayazıt 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof, Dr. A. Bozer 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener M, Turgut F. İlkel 

İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

^ • » i l • • 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 329 

Şener YİĞİT Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (3 /468) 

TC 
Başbakanlık 

Personel Genel Müdürlüğü 25 Ekim 1982 
Sayı: 19-301-14020 

Konu : Şener YİĞİT 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Andrea Laube'yi öldürmek suçundan, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesince verilen ölüm cezası, Yargıtay 
1 inci Ceza Dairesinin 15.9.1982 gün ve Esas 1982/2077, Karar 1982/3214, tebliğname : l-B-1851 sayılı 
ilamı ile onanan Mustafa oğlu, Hanife'den doğma, Fethiye İlçesi, Uzunyurt Köyü nüfusuna kayıtlı 
9.10.1950 doğumlu Şener Yiğit hakkında düzenlenen dava dosyası ve Adalet Bakanlığının 20.10.1982 gün 
ve CİGM.l.134.10.982/060966 sayılı yazısının örneği ekte gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bulend ULUSU 

Başbakan 

Adalet Komisyonu Rapora 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 27 Ocak 1983 
Esas No. : 3/468 
Karar No. : 49 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

30 Eylül 1978 tarihinde Andrea Laube'yi cürümünü gizlemek ve delillerini yok etmek maksadıyla öl-* 
dürmek ve Haio Harms'ı vasıflı olarak öldürmeye eksik teşebbüs suçlarından sanık Fethiye İlçesi, Uzun
yurt Köyü, Hane 41, Cilt 089/02, Sayfa 14'de nüfusa kayıtlı Mustafa oğlu, Hanife'den olma 9.10.1950 do
ğumlu Şener Yiğit'in Andrea Laube'yi öldürmekten Türk Ceza Kanununun 450/9 uncu maddesi gereğin
ce idamına, Haio Harms'ı öldürmeye eksik derecede teşebbüsten Türk Ceza Kanununun 450/9, 61 inci 
maddeleri uyarınca 15 sene ağır hapis cezası ile mahkûmiyetine dair Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinden 
verilen 24.8.1981 gün ve Esas 1979/47, Karar 1981/84 sayılı hükmü, Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 
15.9.1982 gün ve Esas 1982/2027, Karar 1982/3214 sayılı ilamı ile onanarak kesinleşmiş bulunduğundan bu 
işe ait dosya, Başbakanlığın 25 Ekim 1982 gün ve 19-301-14020 sayılı tezkeresine ekli olarak Danışma 
Meclisi Başkanlığına Başkanlıkça da Komisyonumuza havale edilmiş olmakla Adalet Bakanlığı temsilcisinin 
de katıldığı toplantıda yapılan tetkik ve müzakere sonunda : 

Avusturya Büyükelçisinin eşi Verena Laube kızı Andrea Laube ve yeğeni Haio Harms'ın 28.9.1978 tari
hinde yaz tatillerini geçirmek üzere Fethiye İlçesi Belcekız mevkiindeki Çetinkampa geldikleri, olay gü
nü olan 30.9.1978 tarihinde yiyecekleri ile bir kısım şahsî eşyalarını alarak bir kilometre kadar uzakta bu
lunan Kıtrak tabir edilen yere piknik yapmak ve denize girmek maksadı ile gittikleri, Fethiye İlçesi mer
kezinde ikamet eden ve berberlikle iştigal eden sanığın dükkâna gelen bazı müşterilerinden adı geçen koyda 



_ 2 — 

turistlerin çıplak olarak denize girdiklerini öğrendiği, hadise günü av tüfeği, fişeklik ve av çantasını alarak 
mezkûr mahalle geldiği, denize girmekte olan mağdur ve maktulleri bir süre seyrettikten sonra cinsî ilişki 
kurmayı arzu ettiği Andrea'nın yanma gelmesi için işaret ettiği, Andrea'nın keyfiyeti annesine bildirdiği, 
sanığın hareketlerinden kuşkulanan maktullerle mağdurun oradan uzaklaşmak istedikleri peşlerini takip 
eden ve yollarını kesen sanığın iz'aç edici hareketlerini sürdürdüğü, Türkçe konuşabilen Verena'nm sanığa 
hitaben «bizimle uğraşma, polis ve jandarmaya haber veririm» diyerek sanığı caydırmaya çalıştığı, bunun 
üzerine sanığın Andrea ile cinsî ilişkisine engel olacağına kanaat getirdiği Verena'yı av tüfeği ile ateş edip 
öldürdüğü, bunu takiben ika ettiği öldürme suçunun delil ve emarelerini ortadan kaldırmak gayesiyle 
Andrea'yı da öldürdüğü, Haio Harm'ı öldürmeye eksik derecede teşebbüs ettiğinin sübuta erdiğine kanaat 
getirilmekle, Fethiye Alır Ceza Mahkemesinin 24.8.49 81 tarihinde sanık hakkında Türk Ceza Kanununun 
450/9, 450/9, 61 inci maddeleri gereğince idam ve 15 sene ağır hapis cezası ile mahkûmiyetine dair hük
münün Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 15.9.1982 günlü ilamı ile onanarak kesinleşmiş olduğu anlaşıl
mıştır. 

Yukarıdaki açıklamalar karşısında hükümlü Şener Yiğit hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmemesin
de kamu adına herhangi bir yarar görülmediğinden Komisyonumuzca, Anayasanın 87, Danışma Meclisi 
İçtüzüğünün 86 ncı maddeleri gereğince hazırlanan Şener Yiğit hakkındaki ölüm cezasının yerine getiril
mesine dair ekli kanun tasarısının Danışma Meclisine sunulmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere raporumuz saygı ile sunulur. 
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ÇEKİMSERLİK OY GEREKÇESİ 

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 38 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları gereği, 
suç tarihi göz önünde bulundurulduğunda, konunun 1961 Anayasası ışığında çözümlenmesi gerekecektir. 

Bu Anayasanın 11 inci ve 14/4 maddesine rağmen; 
Memleketimiz ceza hukukunda ölüm cezasına yer verilmiştir. Türk hâkimi Türk kanunlarını uygula

maktan kaçınamayacağına göre, ölüm cezasıyla sonuçlanan ilamların öteki kazaî kararlar gibi infazı gerek
mektedir. 

Ancak, 1961 Anayasasının 64 üncü maddesi gereği ölüm cezalarının yerine getirilmesi kanun ile müm
kündür. 

Kanun koyucu, Yargıtayın zorunlu incelemesinden sonra kesinleşmiş bir hükmün yerine getirilmesini in
fazın kanunla kabul edilmesine bağlı tuttuğuna göre, oy vermemizde hukukî tartışmalara girişilmesine, da
va dosyasının incelenmesine yer yoktur. 

Oy vermede; ölüm cezasının yerine getirilmesinin kanuna bağlanıp bağlanmayacağının değerlendirilme
si yapılacaktır. Bu değerlendirme hukuk dışında tamamen sosyal, siyasal - vicdanî bir değerlendirme ola
caktır. 

Değerlendirmenin doğruluğunu sağlayabilmek için şu hususların özenle göz önünde bulundurulması ge
rekir. 

1. Suç sebebi ne olursa olsun, işlenen suç toplum için ne derece zararlı bulunursa bulunsun, ölüm ce
zasının yerine getirilmesinde suçluya İslah amacı yoktur. 

2. Ölüm cezasının yerine getirilmesi, suçlu için gerçekte ceza infazı anlamını taşımaz. Zira infaz ile 
suçlunun vücudu ortadan kalkmaktadır. Suçlu gerçekte cezasız bırakılmaktadır. 

3. Ölüm cezasının infaz edilmemesi suçlunun cezasının affı anlamını taşımaz. O, daima ölüm cezası 
mahkûmudur. Hayatını cezaevinde sürdürüp bitirmek zorundadır. Bu, işlediği suçun ağırlığına denk bir ce
zadır. Ölüm cezası hükümlüsü, infaz hukukunun suçlu lehine öngördüğü hiçbir hükümden yararlanamaz. 
Mesela şartla salıverilemez. Müebbet hapis mahkûmu da değildir. 

4. ölüm cezası mahkûmunu hayatının sonuna kadar cemiyetten tecrit etmek cezadan beklenen içtimaî 
faydayı sağlar. Ölüm cezası yerine getirilirse, insan eliyle insan hayatına, suçun işlenmesinden çok sonra 
son verilmesi nedeniyle, maişerî vicdanda bir rahatsızlık, huzursuzluk doğar ve infazdan itibaren geçen za
man süresince bu vicdan huzursuzluğu gelişir, merhamete, acımaya dönüşür. Bu yönden de ölüm cezasını 
yerine getirmekte yarar yoktur. 

5. Ölüm cezasının yerine getirilmesi kanununu çıkarmak görevi Meclise verilmiştir. Meclis cezayı ye
rine getirmeme hususunda kanun ısdar edemez; Meclise verilen yetki tek yönlüdür. O halde, kanunun olu
şumu için gerekli safhalardan birinde gerekli oy çokluğu oluşmazsa ölüm cezası yerine getirilmeyecektir. 
Başbakanlık tezkeresi ilgili Meclis Komisyonuna gelip gerekli çoğunluğu sağlayamazsa infaz imkansızlaşır. 
Komisyondan sonra Meclis kanatlarından herhangi birinde çoğunluk sağlanamazsa yine kanun oluşmaz, in
faz imkansızlaşır. Kanunu Cumhurbaşkanı imza et mezse yine infaz mümkün değildir. 

Burada bir noktayı vurgulamakta yarar vardır ; Komisyonda oy verme durumunda olan bir üye «ben 
infaz doğrultusunda oy vereyim, takılacaksa Meclis kanatlarında takılsın» diyememelidir. Vicdanen kanaa
tini belirtmek zorunda bulunan bir kimse, başkasının sorumluluğunu kendi oyuna dayanak yapamaz. Bu
nun gibi «Hâkim, Yargıtay idama hükmetmiş, ben onların kararlarının doğruluğuna güvenerek infaz oyu 
kullanırım, hata varsa günahını hâkimler çeksin» de diyemez. Zira kanun ölüm cezası hükmü ile bu hük
mün yerine getirilmesini birbirinden ayırmış, müstakil prosedüre tabi tutmuştur. Hüküm ile infazı birbirine 
karıştırarak vicdan huzuruna varmak mümkün değildir. Oy verme görevini bu düşünce ile gereği gibi yeri
ne getirmek imkânı da yoktur. 

Yukarıda arz ve izah edilen hususlar göz önünde bulundurularak yapılacak değerlendirme ile 1961 Ana
yasasının 64 üncü maddesinin öngördüğü ölüm cezasının yerine getirilmesi kanunun oluşturulması, kendi
sinden beklenen amacı ancak şu hallerde gerçekleştirilebilir : Suçtan doğan zarar halen devam ediyorsa, suç
lu ele geçer geçmez yargılanıp hüküm verilmesi kaydıyla, cezanın yerine getirilmesi kanununun isdarı ge
rekir. Suçlunun ele geçtiği anda toplum huzuruna hâ kim olunacak duruma gelinmişse artık infazda ferdî« 
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içtimaî fayda yoktur, bilakis zarar vardır. Ormandan şehre sızan vahşi hayvan ne kadar masumu parçalar
sa parçalasın, ele geçirilmezse hâkimiyet elden kaçırıldığı için öldürülmesine karar verilir. Bulununca karar 
yerine getirilir. Fakat diri yakalanıp demir kafese alındı mı, toplum düzenine hâkimiyet teessüs ettiği tak
dirde, artık vahşi hayvanı ifna etmek yerine onu kafeste muhafaza etmek doğru olur. öldürülmesinde hiç
bir fayda yoktur. Tutsak edilenin toplum düzenine hâkimiyet teessüs ettikten sonra öldürülmesi intikam hissi 

"île izah edilebilir. İntikam ise Devlet olma ile bağdaş maz. 
ölüm cezasının yerine getirilmesi için kanun oluşturulması oylamasının söz konusu olduğu günümüzde 

topluma Devlet gücünün hâkim olduğu inkâr edilmez bir vakıadır. Suçluların ölüm cezalarının yerine geti
rilmesinde içtimaî siyasî - ferdî bir fayda bulunduğu söylenemez. 

12 Eylülden bu yana -girişilen etkili operasyonlarla Devlet toplum düzenine hâkim olmuştur. Bu nok
taya ulaşmanın gereği yerine getirilen ölüm cezalarının içtimaî faydası vardır. Bugünkü infazlar için aynı 
faydanın bulunduğu söylenemez. 12 Eylülden çok önce işlenmiş suçlardan ölüm cezası giymiş olanların bu 
cezalarının yerine getirilmesinde de bugün bir fayda bulunmamaktadır. 

Buna rağmen Danışma Meclisi Genel Kurulunu ve Millî Güvenlik Konseyini oylarında vicdanlarıyla 
başbaşa bırakabilmek için çekimser oy kullanmakta fayda mülahaza ettiğim cihetle infazın yerine getiril
mesi hususunda olumlu ya da olumsuz oy kullanmamayı ve sonuç olarak çekimser kalmayı doğru gördü
ğümü saygılarımla arz ederim. 

Serda KURTOĞLU 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu Üyesi 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Şener Yiğit Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 15.9.1982 tarih ve Esas 1982/2027, Karar 1982/3214 
sayılı ilamı ile kesinleşen Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinin 24.8.1981 tarih ve Esas 1979/47, Karar 1981/84 
sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/9 uncu maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş 
bulunan Fethiye İlçesi, Uzunyurt Köyü, Hane 41, Cilt 089/02, Sayfa 14*de nüfusa kayıtlı Mustafa oğlu, Ha-
nife'den olma 9.10.1950 doğumlu Şener Yiğit hakkın daki ölüm cezası yerine getirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 
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