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1. — GEÇEN Tl 

Turİzım ve Tanıtma B'akanlığı karnın tasarı- I 
ısının, 18 nci madde ve yürürlük maddeleri ha
riç diğer maddeleri, 

istanbul" Milletvekili Coşkun Kırca, Sivas 
Milletvekili Güner Sarısözen, Sivas Milletvekili 
Cevad Odyakmaz ve Sakarya Milletvekili Nuri I 
Bayar'm, Milletlerarası andlaşmaların yapılması, 
yürürlüğü ve yayınlanması ile 'bâzı andlaşmala
rın yapılması için Balkanlar Kuruluna yetki ve- I 
rilmesi, ' I 

Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve yargıla
ma usûlleri hakkındaki 22 . 4 . 1962 tarihli ve 
44 sayılı Kanuna Ibâzı hükümler eklenmesine ve 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik ya
pılması, | 

2. — GELEN 

Tasanlar I 
1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa (bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı. (1/468) (Plân Karma Komisyonuna) 

2. — Demiryolları inşaatı için gelecek yıl
lara geçici taahhütlere (girişilmesi hakkındaki 
7358 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı. (1/469) 
(Ulaştırma ve Plân komisyonlarına) 

Teklifler 
3. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-

mn, 6086 sayılı Turizm endüstrisini teşvik Ka
nununun 11 nci maddesinin değiştirilmesi hak- j 
kında kanun teklifi. (2/508) (İçişleri ve Basın -
Yayın ive Turizm komisyonlarına) 

4. —, Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir 
ve Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'un, 

TANAK ÖZETİ 

Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 8 ıar-.. 
kadaışı ile Sinop Milletvekili Mahmut Alicinoğ-
lu ve 3 arkadaşının, Eğitmenlere emeklilik ve 
özlük haklarının tanınması ve Bolu Milletvekili 
Kâmil inal (ve 15 arkadaşının, 3238 sayılı Köy 
Eğitmenleri Kanununun 5 nci maddesinde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi veya 
tasarıları kabul olundu. 

3 . 6 . 1963 Pazartesi günü saat 14 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Balıkesir _ 
Mekki Keskin Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

Kâtip 
• Ağrı 

Rıza Polat 

KÂĞITLAR 

Tahsinoğlu Nuri Yeniay'm kızı Munise Yeni
ay'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlanma
sına dair kanun teklifi. (2/509) (Maliye ve 
Plân komisyonlarına) 

5". — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının, 4 Teşriniev
vel 1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk usulü mu
hakemeleri Kanununun 288 ve 290 nci madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun ^teklifi. 
(2/510) (Adalet Komisyonuna) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının, Ateşli silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih ve 
6136 sayılı Kanunun 13 ncü ımaddesi ile 15 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi. (2/511) (Adalet Komisyonuna) 



B Î R İ N C î O T U R U M 
Açılma saa.ti : 14,00 

BAŞKAN — Başkanveldli Femıh Bozbeyli 

KÂTtPLER : Rısa Polat (Ağrı), Nevzat Soner (Amasya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DÎVANINKT 

1. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve [ 
106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanuna tek- [ 
lifinin havale edilmiş olduğu Maliye, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer 
üyeden mürekkep bir Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair önergesi. (2/437), (4/217/ 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

106 arkadaşla birlikte yaptığım Bölge Tiyat
roları kanun teklifimin havale edilmiş bulunan 
Maliye, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından 
seçilecek 3 er üyeden mürekkep bir (Geçici Komis
yona havale buyurulmasmı saygı ile arz ve teklif 
ederim. 

Bursa 
Sadrettin Çanga 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul* edilmiştir. 

2. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve Çorum Milletvekili Hilmi Incesulu'nun, Su 
Ürünleri kanunu teklifinin Genel Kurulun 29 
ncu Birleşiminde C. Senatosu -İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin Su Ürünleri kanunu tek
lifini görüşmek üzere kurulan Geçici Komis
yona havalesine dair İçişleri Komisyonu Başkan
lığı tezkeresi (2/505, 3/587) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, müzake
relere' başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Yüksek Başkanlığa 
Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve Corum' 

Milletvekili Hilmi Incesulu'nun, Su Ürünleri ka--
nunu teklifi, Komisyonumuzda görüşüldü : 

Memleketimizin geniş mikyasta istifadesini 
temin edebilmek için su ürünlerimiz mevzuunu 
bir nizama bağlamak gayesiyle hazırlanmış olan 
ve Komisyonumuzda bulunan teklif, Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, su 
ürünleri hakkındaki kanun teklifi ile aynı mahi
yettedir. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
öztürkçine'nin, teklifini görüşmek üzere, Genel 
Kurulun 11 . 1 . 19Ö3 tarihli 29 ncu Birleşimin
de, geçici bir komisyon kurulması kabul edilmiş 
bulunmaktadır. 

Aynı mahiyette olan Komisyonumuzdaki tek
lifin de, mevzuubahis Geçici Komisyonda göruV 
şülmesi, kanun yapma tekniği bakımından daha 
uygun olacağı düşüncesiyle, İçtüzüğümüzün 27 
nci maddesi gereğince, mezkûr teklifin, yukar
da adı geçen Geçici Komisyona havale buyurul-
mak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar 
verilmiş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Başkanı 
Kırklareli 

M. Alâeddin Eriş 

BAŞKAN — Tezkereyi tasvibinize arz edi
yorum, Kabul edenler,., Etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

^-424 — 



M. Meclisi B : 89 
3. — Kırşehir Milletvekili Memiuh Erde- I 

mir'in, Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tekli-' 
finin, Genel Kurulun 83 ncü Birleşiminde Tür
kiye Elektrik Kurumu kanunu tasarısını gö
rüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona havale
sine dair İçişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
(2/425, 3/588) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kırşehir Milletvekili Memduıh Erdemir'in, 

Türkiye Elektrik Kurumu kanun teklifi, Ko
misyonumuzda görüşüldü : 

Memleketin elektrik enerji mevzuunu bir esa- I 
sa bağlamak maksadiyle kaleme alman ve Ko- I 
misyonumuzda bulunan teklif, Hükümet t«rafın- I 
dan hazırlanıp Yüksek Meclise sunulan, «Türki- I 
ye Elektrik Kurumu kanunu tasarısı» ile aynı ma- I 
hiyettedir. I 

Bahis konusu tasarıyı görüşmek üzere, Genel I 
Kurulun 20 . 5 . 1963 tarihli 83 ncü Birleşimin
de geçici bir komisyon kurulması kabul edilmiş I 
bulunmaktadır. I 

Tasarı ile aynı mahiyette olan ve Komisyo- | 
numuzda bulunan teklifin de aynı geçici komis
yonda görüşülmesi kanun yapma tekniği bakımın
dan daha uygun olacağı mülâhazasiyle, İçtüzü
ğün 27 nci maddesi gereğince, mezkûr teklifin, 
yukarda adı geçen Geçici Komisyona havale bu-
yurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına 
karar verilmiş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Başkanı 
Kırklareli 

M. Alâeddin Eriş | 

5. — GÖRÜŞ 

1. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun I 
tasarısı ve Basın - Yayın ve Turizm ve Plân ko
misyonları raporları. (1/180) (S. Sayısı : 157) 

(D 
BAŞKAN — 18 nci madde komisyona gitmiş

ti, komisyondan gelmiştir. Komisyon raporunu 
okutuyorum. 

(1) 157 S. Sayılı basmayazı 17 . 5 . 1%3 ta
lihli '82 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

3 . 6 . 1963 O : 1 
I BAŞKAN — Tezkereyi tasvibinize sunuyo

rum. Kabul cdneler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

4. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi 
hakkında Başkanlık Divanı tezkeresi. (3/589) 

Genel Kurula 
I Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 
I hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş-
I kanlık Divanının 3 . 6 . 1963 tarihli toplantısın

da kararlaştırılmıştır. 
Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi 
I Başkanı 
I Fuad Sirmen 

Hatay Milletvekili Bahri Bahadır, 17 gün has
talığına binaen, 23 . 5 . 1963 tarihinden itiba-

I ren. 

Sakarya Milletvekili Burhan Akdağ, 15 gün 
mazeretine binaen, 10 . 6 . 1963 tarihinden iti-

I baren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

Hatay Milletvekili Bahri Bahadııv 17 gün has
talığına binaen, 23*. 5 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

Oyunuza arz-ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sakarya Milletvekili Burhan Akdağ, 15 gün 
mazeretine binaen, 10 . 6 . 1963 tarihinden iti-" 
baren. 

Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
I yenler... Kabul edilmiştir. 

1ÜLEN İŞLER 

I Yüksek Başkanlığa 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasa

rısının 18 nci maddesi ilişikteki şekilde değiştiril
miştir. 

Arz olunur. 

I Ordu Konya 
I A. Hikmet Onat Rüştü özal 

Aydın 
İsmet Sezgin 

— 425 — 
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M. Meclisi B : 89 
Madde 18. — 17 nei madde gereğince yurt dı

şına atanan Bakanlık memurları, bulundukları 
memleketlerdeki büyükelçilik veya elçilik emrin
de olarak vazife görürler. Sicil âmirleri Büyükel
çi veya elçilerdir. 

Büyükelçilik veya elçilik 'emrindeki Turizm 
ve Tanıtma Bürosu Müdürlüğü ile Basın Müşa
virliği veya ataşeliği, diplomatik misyon şefinin 
bilgisi altında teknik ve idari hususlarda Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı ile doğrudan doğruya ya
zışma yetkisine sahiptir. 

BAŞKAN — Söz istiyenf.Yok. Komisyonca 
kabul edilen yeni metni oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Bu kanun yayımı tarihin
den 15 gün sonra yürürlüğe girer. 

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

MADDE 40. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen?. Yok. 
Tasarının tümü açık oylarınıza arz edilmiştir. 
Kutular dolaştırılacaktır. 

2. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu 
ve 7 arkadaşının 6785 sayılı İmar kanununa ge
çici bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve İçişleri ve İmar ve İskân komisyonları rapor
ları (2/65) (S. Sayısı: 83 e ek) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 
M. Meclisi Sayın Başkanlığına 

Gündemin «iki defa görüşülecek işlere bölü
münün B/49 ncu maddesindeki «Balıkesi? Mil
letvekili Mehmet Tiritoğlu ve 7 arkadaşının, 6785 
sayılı Kanuna geçici madde eklenmesi hak
kındaki kanun teklifine ait Komisyonumuz rapo
runun, konunun geniş bir topluluğu yakı ad an il
gilendirmesi sebebiyle öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi hususunun oya arzını arz ve teklif eyle
rim. 

"', • îmar ve İskân Kondisyonu 
. Başkanı 

v •"•• Ankara 
îbrahira Imirzalicğlu 

(1) 83* e ek S. Sayılı basmayazı tutanak so-
nundadır. 

3 . 6 . 1963 O : İ 
i BAŞKAN — önergedeki öncelik teklifini oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu teklif, daha önce Heyeti Umumiyenin gün-
demindeyken; Heyeti Umumiyenin kararı .ile Ko
misyona iade edilmişti. Komisyon, tekrar yeni bir 
raporla Heyeti Umumiyeye teklifi getirdi. Rapo
run okunmadı hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Raporun okunması 

i Kabul edilmiştir. Raporu okutuyorum : 

imar ve İskân Komisyonu 2 nci raporu 

Millet Meclisi 
îmar ve İskân Komisyonu 24.4.1963 

Esas No: 2/65 ^ 
Karar No: 8 

Yüksek Başkanlığa 
I 6785 sayılı İmar Kanununun uygulandığı şe

hir ve kasabalardaki yapıların, bu kanun ve di
ğer imar mevzuatına uygunluğunu belediyeler 
başlıca iki yoldan denetir ve sağlar. 

Birinci yol asıl ve direkt yoldur. Etkili ola
nı da budur. 

6785 sayılı Kanunun 6, 7, 16, 20, 21, 22, 23 
ve 24 ncü maddeleriyle 6188 sayılı Kanunun 28 
nci maddesinin uygulanması suretiyle yapılan 
bu denetim, yapının başlamasiyle haşlar, biti
miyle sona erer. Yapı, baştan izinsiz veya ruh
sat ve eklerine aykırı yürütülen kaçak bir yapı 
ise aykırılığın başladığı anda belediye denetim 
organları önce yapıyı durdurur, sonra da aykı
rı yerleri, gerekli ise yıktırılıp düzelttirdikten 
sonra yapıya devamı ve mevzuata uygunluğu 
sağlar. ' 

İkinci yol, denetim yolu olmaktan çok ya
pının mevzuata uygun olarak tamamlanıp ta
mamlanmadığını tesbit ve bu tesbit sonucuna 
göre yapıya kullanma izni verip vermemekten 
ibaret dolaylı (endirekt), yani tâli bir yoldur. 

6785 sayılı İmar Kanununun 18 nci maddesi
ne göre kullanma izni alamıyacak olan izinsiz 
(ruhsatsız) yapılar veya izin alıp da izin ve ek
lerine aykırı olarak tamamlanan yapılar beledi
ye hizmet ve tesislerinden faydalandırılmazlar. 
Ta ki aykırılıklar mal sahiplerince, belediye de
netim organlarının belirteceği şekilde düzeltile... 

Yapıların temelinden sıvasına kadar mevzu-
J ata uygunluğunu denetip gözetmekle yetkili ve 
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görevli belediye organları, çeşitli iç ve dış etki
ler yanında, biraz da kendileri için külfetli bul
dukları asıl denetim ve görev yolunu ihmal et
mişler, külfeti sadece vatandaşa yükliyen ikinci 
yani kendileri için daha kolay olan. ve belediye 
hizmet ve tesislerinden faydalandırmamak sure
tiyle baskı sonucu dolaylı denetim yolunu he
men hemen tek denetim şekli olarak uygular 
hale gelmişlerdir. 

Bu uygulama şekli, çok şikâyet ve ıstırap 
konusu olan şimdiki acıklı durumu doğurmuş
tur. Yani, bir yönden, ruhsatlı başlıyan yapılar, 
denetimsizlik sebebiyle ruhsat ve eklerine aykı
rı şekilde tamamlanıp, belediye hizmet ve tesis
lerinden faydalanamaz, kaçak yapılar sayısını 
ve onlarla ilgili Devlet daireleri ve mensupları 
hakkında güven sarsıcı çeşitli suiistimal söylen
tileriyle birlikte konut darlığı ve pahalılığını 
da artırırken; 

Diğer yönden de başlangıçta yıkılmıyan izin
siz yapıların ve büyük şehirlerin çevrelerini bir 
düzensizlik halkası halinde çeviren gecekondu
ların sayısının korkunç derecede artmasına se-
bebolmaktadır. 

Bugün, ancak Devlet gücü ve imkânları ile I 
çözülebilir büyük ve sosyal bir dâva haline ge
len ve yurdun köy ve köylü kalkınması, büyük 
şehirlerdeki endüstri gelişmesi, nüfus başına dü
şen millî gelir payının dengesizliği ve düşüklü
ğü, gizli işsizlik, konut sıkıntısı ve kiraların 
yüksekliği gibi diğer zorlu sebeplerin de ortak 
sonucu olan gecekondu «olup - bitti» si, artık 18 
nci maddenin uygulanmasiyle, yani kaçak yapı
ları belediye hizmet ve tesislerinden yoksun kıl
makla çözülüverecek veya önlenebilecek basit 
bir mesele olmaktan çoktan çıkmıştır. 18 nci 
maddenin varlığı gecekondular dâhil, her türlü 
kaçak yapılar sayısının her geçen gün biraz da
ha hızla artarak bugünkü sayıya çıkmasını ön-
liyemediği gibi bundan sonra da önliyemiyecek-
tir. 

Böylece, kendisi işlemez hale gelen bahis ko
nusu 18 nci madde, umut ve özür maddesi ola
rak bugünkü şekliyle var oldukça, asıl deneti
min etkili dayanakları olan diğer önleme, dur
durma ve yıkma maddelerini de işlemez hale ge
tirmektedir. 

Kaçak yapıların, özellikle gecekonduların, 
sadece belediye hizmet ve tesislerinden fayda- | 
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| lanmaları bunların üreyip türemelerini önliye-

medikten başka, yukarda açıklanan zorunlarla 
milyonlara varan içinde barınanların temelin
den zor yaşantılarını fazladan ağırlaştırmakta
dır. Bu hizmet ve tesislerden faydalanabilmek 
için güçlerini zorlıyarak hazır oldukları feda
kârlıkların bile 18 nci madde karşısında bir de-

I geri olmadığı inancına varan bu insanların, ce-
I miyete kırgın ve küskün, hizmetten haklı da 

olsa yaralananları kıskanır bir çaba içine düş
tükleri, her gün herkesin görüp duyduğu ve ifa
desinden sakmılamıyacak bir gerçek olarak or
tadadır. 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelere; İçiş
leri Komisyonu değiştirgesini temel olarak, bu 
anlayış içinde başlıyan komisyonumuz ilkin, 
teklif ve İçişleri Komisyonu değiştirişinde oldu
ğu gibi derdin devasını, kendi görüşüne uygun 
değişik bir geçici maddede aramış ise de, bu
nunla yakından ilgili başka bir teklifin görü
şülmesi sırasında, geçici madde çıkarmanın 
problemin çözüm çaresi olmadığı, üstelik yazı
lan şekliyle geçici maddenin karışıklık ve den
gesizliklere sebebolacağı, 18 nci madde var ol-

I dukça, yıkılması birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plâniyle de durdurulan gecekonduların her ge
çen yıl doğacak yeni isterleri için yeni yeni ge
çici maddeler çıkarmak gerekeceği ve böylece 
yasa ve yasamaya güvenin sarsılacağı görüşülüp 
düşünülerek; 

Bugünkü şekliyle zaten işlemez hale gelen ve 
üstelik yapı derietim organlarını ihmalciliğe yö
nelten, tamamlanmış birçok yapıların kullanıl
masını engelliyerek milyonlarca liralık millî 
servetin boş yere bağlı ve âtıl kalmasına sebe-
bolan bu maddenin tamamen kaldırılması veya 
isterlerse uygun hale getirilmesi, teklif sahiple
ri ve Hükümet temsilcilerince de ön görülüp, 
bu amaç ve gerekçe ile komisyonumuza ait ilk 
rapor, Millet Meclisi Genel Kurulunun 19.9.1962 
günlü karariyle geri alındı, ve teklif yukarıki 
ana hatlar içinde yeniden görüşme konusu ya
pıldı. 

Bahse konu 18 nci maddenin, kullanma izni 
olmıyan yapıların belediye hizmet ve tesislerin
den faydalandırılmıyacağı' hükmünden başka 
hükümler de taşır olması bakımından tamamen 
kaldırılması veya engel hükmü dile getiren ikin
ci cümlenin sadece maddeden çıkarılması, bâ-
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zı sakıncalara yol açabilir görülerek, uygun bu-« 
lunmamıştır. 

Bu sebeple; 
a) 6785 sayılı îma/r Kanununun ve diğer 

mevzuatın, özellikle vergi mevzuatının uygulan
masında bilinmesi gerekli olan «Yapıların bitim 
gününün» tâyinine dair birinci cümle olduğu gi
bi bırakılmıştır. 

b) Yapıların belediye hizmet ve tesislerin
den faydalanabilmelerini kullanma izninin var
lığı şartına bağlıyan ikinci cümle, kabul olunan 
çözüm şekline uygun olarak bu şarttan ayıklan
mış ve hizmet ve tesislerin, bunlardan faydala
nacak yapılara oranla durumlarının ve güçleri
nin elverişli ve yeterli, olup olmadıklarına göre 
faydalandırma kararı vermeyi belediye encü
menlerinin yetkisine bırakır şekilde yeniden 
yazılmıştır. 

c) Üçüncü cümlede yukarıki kabul şekline 
uygun olarak yeniden yazılmış ve anlam çev
resi genişletilerek, yalnız mal sahibine yönelti
len mükellefiyet dışında kalan uygulayıcıların 
da sorumluluk ve mükellefiyetlerini kapsıyacak 
şekle konmuştur. 

Genel Kurulun onayına arz olunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan ve bu Mazbata 

Yazarı 
Ankara 

1. îmirzalıoğlu 
Sözcü 

Adıyaman 
A. Atalay 

Çankırı 
K. Arar 
Manisa 

N. Köklü 

Başkanvekili 
Ankara 

Z. Pehlivanlı 

Bursa 
E. R. Akyürek 

îmzada bulunamadı 
Diyarbakır 

H. Güldoğan 
Manisa 

Y. Yakut 
îmzada bulunamadı 

BAŞKAN — Sayın îmar - iskân Komisyonu 
yerlini .alsım. (Komisyon yok sesledi) Sayın 
îmıaır ve Isikân Balkanı buradaiaır. imar - is
kân Komisyonu üyeleri, lütfen yerlerini adam
lar-. Komisyon üyelerinin isimi enimi okutuyo-
ruım : 

îbnahim. îmirzıallıoğlu, Zühtü Pehlivanlı, 
Arif Aıtallay, Kâzını Arar, IILhnii Güldoğtam, 
Nusret Köklü, Yaıkuıp Yakut, Edip R. AJkyü-
rek. 
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RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Sözcü de, sözcü

lüğe yetkili kimse de yoktur. 
BAŞKAN — Komisyon bulunmadığı d'çiiıı gö

rüşülmesi gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

3. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, 
köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi kooperatiflerine olan borçlarının 
iaJcsitlendirilmesi hakkında kanun teklifi ile Kas
tamonu Milletvekili Sabri Keskin ve dört ar
kadaşının, köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Ban
kasına olan bâzı borçlarının taksitlendirilme-
sine dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (2/300, 2/311) (S. Sayısı 38 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Raporda, teklifin öncelikle gö
rüşülmesi teklif edilmektedir. Bu hususu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Eıtmiyenler... 
öncelikle görüşülmesi kabul edilmliştlir. 

Bu teklif de daha evvel Heyeti Umumiliye 
gündeminde iken, kararla komisyona iade edil
mişti. Bu sebeple komisyon yeni hdır raporla 
gelmiştir. Bu raporun okunup okunmaması hur-
susunu oylarınıza arz ediyorum. 

Raporun oikunniiasını kabul edenler-... E'tmi-
yıender... Kabul ediiimemıiştir. («An'kışılmıaıdı» 
sesleri) Anlaşılmadı demiyor. Raporun okun
ması hu'suısunu tekrar oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etaniyenler... Raporun okun
ması istemiştir. Geçidi Komisyon üyelerinin 
isimlerini oku/tuyorum: Rüştü özal, îsmıail Hak
kı Yılaaılıoğlu, Hayrettim özgen, ismail Gem
ce, Nedim Müren, Azfiz Zetdnoğlu, Orhan* Na-
im Hazinedar, Turgut Nizamoğlu. 

Raporu oıkutuıyoru'm. 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisli 
Geçiidi Komisyonuı 

Esas No. 2/300, 2/311 
Karar No. 3 

29 . 4 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'im, köy

lü ve çiftçilerin, T. C. Ziraat Bankası ve .taran 
kredi kooperatiflerine olan borçlarının tıaık-
sitleındirilmesi hakkımdaiki kanun teklifli itte 
Kaistaiüionu Milletvekili Sabri Kesikkı ve 4 aır-

(1) 38 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonundadır. 
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kadaşımın, Köylü ve çiftçilerin, T. C. Zanaat 
Bankasına olan borçlarının! taksdtlmdirilmıe-
sine dair kamun tekliflerini görüşmek üzere 
Genel Kurulun 12 . 11 . 1962 tarihli 4 mcli 
Birleşiminde, toplantı yılınım değişmesi sebe
biyle yeniden kurulması kabul edilen Geçici 
Komisyonumuz, mevzuıubahis teklifleri >tev-
hiden görüşüp initaeetmJiş ve 8 . 1 . 1%3 tari
hinde 2 karar sayılı ınaıporuınıı Yüksek Başkan
lığa sunmuştu. 

Genel Kuralım 25. 1.1963 tariMi 35 nci Bir
leşiminde cereyan 'eden müzakerelar esma
sında; ileri sürülen mütalâalar ve verilen öner
gelerin ışığı altında yeniden tetkik edilmek; 
üzere, bahis konusu teklifler, Geçici Komis
yonumuzca geri alınmış, teklif sahipleri ve 
ilgili Bakanlık temsilcMerinim iştitoalkiyle ko-
miisyonruımuzda bar kere daha tetiktik ve mü
zakere olunmuştur. 

Bundan evvelki raporumuzda da tafMlen 
izah ettiğimiz veçhile, teklifler mahiyet ati-
barile çok şümullü ve hattâ ziraiii kredi mües-
sesesinlin esasına taallûk etmıekıte oılduğu, bu 
tekliflerie topyökûn uzun. süreli' bdr taJksit-
kttidirmenin mümkün 'o'laımuoağı, icabederse, 
çiftçiye verilen kredinin miktar ve mahiyeti
nin ayn'ca -ele aılmalbileceği ve fakat, geçen 
y&ıarra devamlı Ikurak gitmesi ve iş şama
larının müsait buduınmamıası sebepleri ve 'bil
hassa küçük hububat çiftçileıriniıiı kaybolan 
iş gücünü yeniden kazandırmak ve ibu suretle 
müstahsili teşvik, hem istihsalin ^artmasını te
min, hem. de bu gibilerim 'borç ödeme imkânı
nı sağlamak üzere kısmi bir taksitlendirme 
muamelesinle gidilmesi lüzum ve zaruretine 
kaıani dumımuştur. 

Bununla beraJber, yeni krediler açılmasına, 
mevcutların artırılmasına, ve yahut da zirai 
gübre kredileri gibd -kredilerin iyi bir şekilde 
yürütülmesine imkân vermek için, köylü ve 
çiftçinin yegâne 'kredi müessesesi olan mez
kûr banka ile tarım kredi kooperatiflerinin 
kredi verme imkânlarına daha fazla zorlama
mak icaıbeder kanısına varılmıştır. 

Mevzuubahis hizmetlerim yerinde ve zama
nında yapılmasını engeliliyen tasarruflardan 
kaçınılması zirai gelişmemiz, bakımından za
miri görülmektedir.-

Ayrıca, bankanın kısa vadeli mevduatına 
zarar vermemek ve mevduat sahiplerinde her 
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hangi bir endişe yaraıtamamak gibi sebeplerle 
taksklendirilacek borç tavanımın 'eskisi gibi 
2 000 lira olanak bırakılması uygun görülm'üş'-
tiir. " 

Esasen, 2 000 liraya, kadar borçlu olan 'kü
çük çiftçinin, borçluların büyük bir nisbe-
tlini teşkil etmekte olduğu görülmüş ve tak
site -bağlanacak miktar da 2 000 lira olarak 
•kabul ^edilmişik olduğuna göre, borcun alındığı 
faizle 5 sene müddet ve 5 müsavi ıtaksütte 
ödenmesi yerinde mütalâa olunmuş ve komis
yonumuzca hazırlanıp-- Genel Kurula sunul
muş olan eski metnin ve teslbit edilen esasla
rın muhafazasına; 

Esasen gecikmiş oilan talksitlendirmenin da
ha fazla gecikmemesi hem borçlu, hem ban)ka 
'bakımından lüzumdu olduğu cihetle, kantin 
tekliflerinin öncelik ve ivedilikle görüşülme
sinle komisyonumuz e» karar verilmiştir-. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksejk 
Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başıkanı Sözcü 
Konya Kastamonu 
R. özal I. H. Yılaûnlıoğlu 
Kâtip 
Siirt Ankıara 

H. özgen I. Gence 
Aydın Eskişehir 

N. Mürem A. Zeytânoğlu 
Ordu Yozgart 

O. N. Hazinedar Söz hakkım mahfuzdur 
T. Nizamoğlu 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde söz is-
tiyen?... Buyurun. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Muhte-
»em arkadaşlar; huzurunuzda görüşülmek üzere 
getirilmiş olan kanun teklifi daha evvel Yüksek 
Meclisinizde görüşüldüğü sırada, bu kürsüden 
arz etmiştim ki ; bu kanun ölü doğmuş bir ka
nun olarak çıkacaktır. O zaman burada kanun 
hakkında konuşan kıymetli arkadaşların de
ğerli fikirleri nazarı itibara alınarak Karma 
Komisyonda bir defa daha müzakeresinin icab-
ettiğine kanaat getirilmiş ve teklif geri alın
mıştı. 

Aylardan sonra ve yapılan tetkikten sonra 
görüyoruz ki, kanun teklifi yine eskisi gibi iade 
edilmiş bulunmaktadır. 
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1962 yılı Ekim ayında başlanmak üzere 

vâki olan tecilin bugün için hiçbir mâna ve lü
zumu kalmamıştır. Zira bu kanun teklifi Mus
tafa Kepir arkadaşım tarafından 19 Eylül 1962 
tarihinde yapılmıştır. O günden bugüne, bir ta
raftan bu kanunun çıkacağı endişesiyle, bir ta
raftan da Meclisin her hangi bir şekil ve suretle 
yapacağı bir tasarrufla borçların tecili cihetine 
gidileceğini düşünen Ziraat Bankası, senelerden 
beri kuraklık çeken çiftçiyi daha fazla sıkıştır
mış ve zannediyorum ki, bugün cüzi miktarda 
bir alacağı kalmışsa, bu kanun onun için çıkmış 
olacak k i ; bu da, sadece her şeye rağmen bor
cunu vermekte temerrüt gösterenleri himaye 
eden bir kanun olmaktan ileri gidemiyecektir. 

Bu kanun teklifinin asıl esprisi, - daha ev
vel de arz etmiştim - 1954 yılından bu yana mü
temadiyen kuraklık çeken ve daimî surette ek
tiği tohumu alamıyan bâzı vilâyetlerdeki çift
çinin, yine senelerden beri yanlış tatbik edilen 
zirai krediden, yanlış tatbik neticesinde istifa
de edememesi suretiyle borç yapmak mecburi
yetinde kalmış olanların himayesini temin idi. 
Bu maksatla hazırlanan kanun teklifinde, 1963 
yılı Ekim ayında muacceliyet kesbedecek olan 
borçların on yıl müddetle taks'itlendirilmesi arzu 
edilmekte idi. Ve, bunu taksitlendirirken iki 
bin aşağısı, beş bin yukarısı diye de bir şey 
bahis mevzuu değildir. 

Karma (Komisyon meseleyi 1962 yılı Ekim 
ayında muacceliyet kesbeden (borçlara bağla
maktadır. Bu suretle şimdiye kadar verme im
kânı bulan veya verme imkânı olmasına rağ
men, halısının, kiliminin satılmasını istemiyen, 
çiftinin çubuğunun satılmasını istemiyen insan
lar, başka yerlerden faizle paralar temin edip 
borcunu ödemiş bulunduğu cihetle bu kanunun 
Çıkarılmasına da lüzum kalmamış bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlarımdan istirhamım şu
dur : Şayet bu kanun çıkacaksa, ve çiftçi borç
larının tecili kanunu olarak çıkacaksa bunun 
Ihakiki mâna ve hüviyetiyle çıkması lâzımgelir. 
(Bu haliyle çıkmasiyle Türk çiftçisine, Türk 
köylüsüne hiçbir şey temin etmiyecektir. Eğer 
bu haliyle çıkacaksa reddini istirham ederim. 
Ayrıca eski haliyle kalması hakkında da bir 
takririm vardır, kabulünü istirham ediyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde başka 

3 . 6 . 1963 0 : 1 
söz istiyen var mı efendim?.. Buyurun Sayın 
Üstün. ! 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu mevzuda, bir hafta evvel, 
-gündem dışı söz almıştım ve bâzı (hususlara bu 
arada Ziraat (Bankasının zihniyet ve tutumuna 
kısaca değinmiştim. 

Ziraat Bankası, Türk ziraatini ıgeliştirmek, 
Türk köylüsünü ve çiftçisini kalkındırmak ama
cı ile kurulduğuna (göre, diğer bankalardan ta
mamen ayrılmış bulunmaktadır. Ziraat Banka
sı sadece kazanç temin etmek, kazancını biraz 
daha artırmak maksadiyle kurulmuş bir iş Ban
kası, bir Ticaret Bankası gibi değildir. Bu iti
barla, Ziraat Bankası idarecilerinin realitelere 
ve bankanın kuruluş gayelerine uygun hare
ket etmeleri icabeder. Fakat, bundan maalesef 
ayrılmaktadırlar, müşkilât bundan ileri 'gel
mektedir. 

Muhterem Geçici Komisyon tetkik etmiş, kü
çük çiftçilerimizin 2 000 liralık borçlarını 5 
yıllık taksitle ödemelerinin teminini lüzumlu 
ıgörmüş. Bir adımdır, teşekkür ederim. Fakat 
bu kâfi değildir. Bugün Ziraat Bankasının tat
bikatı şudur arkadaşlar : Hakikaten Ziraat 
Bankasının alacaklarından dolayı çiftçinin ko
şusunu, irat .getiren mallarını ve zirai araçla
rını, ev eşyasını satmak suretiyle alacaklarını 
tahsil ettiği, tarihinde ender görülen hâdiseler
dendir. Ama, bugün Ziraat Bankası diğer ban
kaların alacaklarını tahsil bakımından baş
vurdukları yola, aynen başvurmaktadır. Ban
ka, gayesinden ayrılmıştır, dar bir bankacılık 
zihniyeti içine saplanmışlardır. Demektedirler 
ki ; «banka olarak verdiğimiz parayı elbette 
taihsil etmek mecburiyetindeyiz, bir miktar ihti
yatımız olursa biz de daha rahat iş görebiliriz.» 
Evet, alacağını nasıl olursa olsun bankanın ku
ruluş ıgayesinden ayrılacak, icra marifetiyle tah
sil eder ve yeniden kredi vermezse, .şüphesiz 
bankacı rahat eder ve bir miktar da ihtiyatı 
bulunur. Ama esas bankacılık bu değildir, hizh 
met bu değildir. Memlekette 7 seneden beri de
vamlı kuraklık hüküm sürmektedir memlekette. 
Çiftçi yaptığı masrafını, bir yıllık emeğinin 
karşılığını dahi temin edememektedir. Ve bor
cunu verememesinin asıl sebebi budur. Elbette, 
bir toplulukta olduğu gibi, çiftçilerin, köylüle-
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rin içerisinde de borçlarını vermemekte ısrar | 
edenler, iyi niyet sahibi olmıyanlar 'görülebi
lir. Ama, topyekûn bir çiftçi kütlesini bir köy
lü kütlesini borcunu vermemekte ısrar ediyor 
düşüncesinde olarak görmek, anlamak, ve bu
na .göre alacağı tahsil yoluna gitmek, zannedi
yorum ki hatalı bir yoldur. 

Arkadaşlarım, 7052 sayılı Kanun çıktı, 123 
sayılı Kanun çıktı. (Bunlar, devam eden kurak
lık dolayısiyle çiftçinin borçlarını ödiyemediği 
kabul edildiği içindir ki, bu borçlarım beş yıl
lık taksitle ödemelerini temin maksadı ile ka
bul edildi. Fakat, arz ettiğim sebeplerle borç
lar ödenemedi, ımuacceliyet kesbetti. 

Şimdi, köylü ve çiftçi borçlarının tamamının 
ödenmesi mecburiyetiyle karşıkarşıya bulunu
yor. Banka bu noktadan hareket ederek, çiftçi
nin ve köylünün araçlarını satmakta, eşyasını 
satmakta, gayrimenkulunu satmakta ve alacak
larını tahsil yoluna gitmektedir. Bu tutum 
Hükümetin ve plânın hedefi olan dekar başına 
verimin artırılması, Türkiye'de zirai istihsalin 
artırılması politikasına tamamen aykırı bir ha
rekettir, tutumdur. (Bu tutum, zirai Hstihsali 
artırmak değil, kökünden kurutma tutumudur. 
Bunun için Yüce Meclisin bu mevzuun üzerine 
eğilmesi; eğer bankanın hakikaten takatinin, 
gücünün dışında bulunan bir Ihusus varsa, bun
da milyonların menfaati ve Türk ziraatinin ge
lişmesi, zirai istihsalin artması bakımından ge
rekli fedakârlığı yapması, ve bu yolda Hükü
mete yardımcı olması, direktif vermesi iktiza 
eder. 

Şimdi, 2 bin liralık borçları taksitlendirme-
yi kabul ediyoruz. Peki, diğerleri? Bu borçlar 
•yalnız çevirme 'kredisi değildir. Hayvan yemi 
olarak almışlardır, topraklandırma olarak al-

r mışlardır, çeşitli krediler almışlardır, bunların 
miktarı 2 bin liradır. 

Bu belki de sadece küçük çiftçinin borcudur. 
Hattâ, küçük çiftçinin dahi 2 bin liranın üzerin
de borcu vardır. Buna ıgöre orta 'çiftçinin hali 
ne olacaktır?.. Zirai istihsalin artmasında büyük . 
rolü olan, büyük çiftçinin durumu ne olacaktır?. 
Binaenaleyh, çiftçinin ve köylünün Ziraat Ban
kasına olan borcunu, işini aksatmaksızın, ekimi- | 
ni azaltmadan, istihsalini azaltmadan verebilme
sini temin, Bankanın da icra marifetiyle ziraî 
istihsalin kökünü kurutacak, icra marifetiyle tah- I 
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sil yollarından değil, daha kolaylıkla paracını 
tahsil edebilmek için, ıbu miktarı artırması |za-
rureti vardır. Bu maksatla realiteleri göz önjiaı-
de bulundurarak birinci maddeyle ilgili bir I de 
takrir hazırlamış bulunuyorum. Arkadaşlarım
dan şimdiden istirham edeceğim, raporun redjdi-
•ni ve daha geniş çapta Türk çiftçisinin ve köy
lüsünün dert ve ihtiyaçlarına cevap verecek şe
kilde, arkadaşlarımızın kanun teklifinin müza
keresinin kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Talât Asal. 

TALÂT ASAL (Edirne) — Aziz arkadaşla
rım, bendenizin söz almamdaki maksat; Altjm-
soy arkadaşımın büyük bir vukufla ortaya koy
muş bulunduğu cihettir. Evvelemirde kendileri
nin defan dermeyan etmiş bulundukları mesele 
•halledilmelidir ki, bu kanun üzerinde Parlâmen
tonun reyleri tekevvün edebilsin. Kanunlar hu-
susileştilkçe, yâni şahıslara doğru gittikçe, benim 
anlayışıma ıgöre, kanun olma vasfından uzakla
şırlar. O, nevi kanunlar tedvin edilmelidir ki; 
memleketin büyük meselelerine el atabilsin ive 
büyük meselelerini halledebilsin. Benim kanun 
tedvininden anlayışım budur. 

Altınsoy arkadaşım; bu kanun kabul edil
diği takdirde ölü bir kanun olarak çıkacaktır; 
çünkü kanunun teklif tarihi ile bugünkü zaman 
içimde, alacaklı banka, alacağının büyük bir kıs
mını tahsil etmiş durumdadır. Şu hale göre çı
kacak olan kanun, belirli bir kütleye, mahdut 
insanlar yekûnuna inhisar edecektir, buyuruyor
lar. Bendenizden evvel konuşan arkadaşım 4a, 
gayet isabetle teşhis ettiler; zannediyorum mem
leketin istihsal hayatiyle yakından ilgili bu nevi 
kanunun başka tarzda getirilmesi fikrini mü
dafaa ettiler ki, benim de görüşüm budur. Ma
dem ki, memleketin istihsal hayatına tesir ede
bil ecek bir teşrii tasarrufta bulunmak istiyoruz; 
o haliyle, bunu bütün vüs'atı ile mütalâa edip, 
yeni bir kanun teklifi olarak getirmek suretiyle, 
hem vatandaş kütlesine yardımcı olmuş olalım, 
hem de bu memleketin istihsal hayatına tesir dc-
ra edebilelim. Şu hale göre mesele nereye geli
yor? Bu kanuna milletvekili arkadaşlarımın rey 
verebilmeleri için evvelâ kanunun şümulü daire
sine giren portresini bilmekte zaruret vardır. 
Eğer Altınsoy arkadaşımızın ifade buyurdukları 
gibi, alacak miktarı çok mahdut miktarda ise 
ve hiçbir derde deva olmıyacaksa, meselenin vize-
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rinde abes derecede durmaya lüzum ve ihtiyaç 
yoktur. 

Bu itibarla, benim Hükümetten istirhamım * 
,bu kanununa Parlâmentonun rey verebilmesi 
için, alacak miktarının bilinmesidir. Buna göre 
meselenin üzerine eğilelim. Eğer mesele ehem
miyetsiz rakamlara varmış ve istihsal hayatımı
za tesir etmiyeeek ibir dereceye inmiş ise ıbu ka
nun üzerinde müzakere yapmanın bile mânası 
olmadığına inanmaktayım. 

BAŞKAN — Sayın Halil flaman. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar, Mustafa Kepir arkadaşım Yerköy'
den geçtiği esnada, hemen yalkınında bulunan 
Kırşehir Vilâyetinin Çiçekdağ kazasının köyle
rinin ve halkının en ufak yorganlarınım dahi pa
zara çıkmış olduğunu görmüştür, seslerini işit-
nıiştir; kendisine müracaatlar olmuştur ve bu
raya gelerek bu kanun teklifinde 'bulunmuş ve 
zamanında bir merhem olunmasını Yüce Heye
tinizden istemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, hatırlıyorum, o gün
kü celsede Yüce Heyetinizin huzurunda, yine 
milletimizin dertlerini sizlere ulaştırmaya bir 
hayli çalıştık ve 2 bin liranın kâfi gelmediğini, 
bunun 5 bin liraya çıkarılması lâzımgeldiğini de 
söyledik. Fakat, Yüce Heyetiniz, aldığınız bir 
kararla, ancak 2 bin liranın üzerinde durdu. 
5 bin liranın üzerinde durmadı. Ben, şimdi, 
Yüce Heyetinizin huzurunda Ziraat Bankasına 
ve mensuplarına hakikaten teşekkür etmek is
tiyorum, arkadaşlar. Sebebi şudur : Eğer, Zi
raat Bankası, o günlerde, vazifesini ciddiyetle, 
hakkiyle yapmış olsaydı, emin olun bugün fer
yatlar her zamankinden daha fazla olacaktı. Ve 
Yüce Heyetinize kadar binlerce müracaat gele
cekti. O günkü, kanun teklifini yapan arkadaş
larımızın müracaatları karşısında Yüce Heye
tin nabzını anlıyan Ziraat Genel Müdürlüğü, 
Ziraat Bankası bir nebze bu hâdiselerin üzerine 
eğildi ve feryatları durdurdu. O günden itiba
ren hacizler kalktı. («Kalkmadı» sesleri) Bâzı 
mahallerde devam etme ihtimali vardır, arka
daşlarımın sözlerine inanıyorum. Çünkü, eski
den kalma bir tâbir vardır : «Kıraldan ziyade 
kıralcılar pek çoktur.» Hâlâ, belki bugün bir
çok yerlerde hacizler devam etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, hâdiseler üzerine 
eğilmedikçe, sebeplerini bulmadıkça, hiçbir nok-
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tanm halledilmesine imkân yoktur. Aldığımız 
müracaatlar üzerine Mucur'da, Kırşehir'in mer
kezinde, Çiçekdağı ve Kaman'da yaptığımız 
tetkikat üzerine, sadece Kırşehir vilâyetinin Zi
raat Bankasına 30 milyon lira borcu olduğunu 
arz ediyorum, arkadaşlar. Binaenaleyh, Ziraat 
Bankası da müşkül mevkidedir, onun da alacak
larım zamanında tahsil etmesi ve gene mevsi
min müşkül anlarında çiftçinin imdadına yeti
şip, ona yardım etmesi lâzımdır. Ama arkada
şımızın da söylediği gibi 7 seneden beri Orta -
Anadolu'da büyük bir kuraklık vardır. Bu, bir 
hakikattir; onun için çiftçi bugün müşkül mev
kidedir. Eğer çiftçiye zamanında yetişmek im
kânı olursa, mahsulü de olursa hiçbir zaman 
borcunu ödemekten çekinmez ve borcunu di

ğer seneye de asla bırakmaz. Bugün borcu kal
mışsa büyük bir sıkıntı içinde bulunduğundan 
ve kuraklık da devam ettiğinden dolavıdır. İn
şallah önümüzdeki hasat mevsiminde iyi imkân
lar elde ederse herkes borcunu ödiyecektir. 
Evet zamanı geçmiştir, borç muacceliyet kesbet-
miştir; ben de arkadaşımın fikrine katılıyorum. 
Yalnız borcunun tamamı istenmektedir. Bir in
sanın, 1ür çiftçinin eğer bin lira borcu varsa, iki 
bin lira borcu varsa bugün tamamını istemek
tedir. Bu itibarla, tecil kararının faidesi ola
caktır. Ben, arkadaşlarımın yazdığı bu raporun 
reddini ve kanun teklifinin görüşülmesine karar 
verilmesini istirham ediyorum. Sevgilerimle. 

BAŞKAN — Sayın Fakih Özlen. 
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Muhterem ar

kadaşlar, Ziraat Bankası, plânlı kalkınmada, 
sık sık el uzatıp kendisinden yardım beklediği
miz köklü bir müessesedir. Tohum yetişmediği 
zaman, tohum için yardım istiyoruz. Toprak 
Mahsulleri Ofisinin parası yetişmediği zaman, 
Ofise para vereceksin, diyoruz. Tütün bölgesin
de bir istihsal azlığı olduğu zaman yine Ziraat? 
Bankasına gidiyoruz. Binaenaleyh, bir müesse
seye külfet yüklerken çok dikkatli davranmak 
lâzımgeldiği kanaatindeyim. Kaldı ki, önümüz 
deki teklifin çok esaslı birkaç prensip meselesi 
vardır. Malûmu âliniz kredi bir imtiyazdır. Ya- ' 
ni bugün borçlu olan vatandaşlara borç vermek 
suretiyle diğer vatandaşlardan farklı bir mua
mele esasen yapılmış bulunmaktadır. Bunu bir 
misalle arz edeyim : 

500 haneli bir köyde krediyi 50 - 100 hane 
almıştır, 400 hane kredi almamıştır. Hattâ ekse-
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riyetle aldığını kabul edersek, yeni nesiller ye
tişmekte, her birimizin karşısına çıkıp, plas
manı genişletin, borç alanlar bir daha alıyor
lar .veya borcunu ödiyemiyorlar, bu yüzden biz
lere bir kuruş borç verilmiyor, diye feryadet-
mektedirler. Arz etmek istediğim şudur ki ; esa
sen imtiyaz tarafı olan bir mevzuda, bu imtiya
za tesahübetmiş olanlara ikinci bir yardım ya
pılması da diğerlerinin aleyhine olmakta ve ka
nunun umumilik prensibini - benim kanaatimce -
zedelemektedir. 

Bu mevzuun bir de ahlâki tarafı vardır; o 
da şudur : Vatandaşları, al, alabildiğin kadar 
Ziraat Bankasından, nasıl olsa şu gelir, bir te
cil eder, bu gelir bir daha eder, öteki gelir bir 
daha eder; yani, borcunu vermiyeceksin 'gibi, 
bir yola teşvik etmiş bulunmaktayız. 3 ncü bir 
mahzuru vardır; içimizden her halde çiftçi 
olanlarımız. Ziraat Bankasiyle bu mevzuda ti
cari veya zirai münasebeti olanlarımız. vardır. 
Bir taraftan da, Yüce Meclisinizi veya onun j 

, üyelerinden bir kısmını zedeleyicidir bu tek
lif... Bu bakımlardan bendeniz, Meclisin umumi 
havasına göre bu teklifin belki de daha geniş 
olarak gerçeğini bilmekteyim. Ama, zabıtlara 
geçmesi için söylüyorum ki, tuttuğumuz yol 
yanlıştır arkadaşlar. Bilâkis bu yıl az çok ekin 
olmuştur, verebilen borcunu versin, diyerek ye
ni borç etmek istiyenlerle istihsal sahasına ye
niden girmek istiyenlere yardım etmesi için Zi
raat Bankasını tazyik edelim. Yani alacaklarını 
topla ve yeniden adedi çok vatandaşa kredi ver, 
diye tazyik etmek vazifemizdir bizim. Borçları 
bakışla, kimseye verme demek vazifemiz de
ğildir. 

ıSonra arkadaşlarımın zannettiği gibi ben 
Ziraat Bankasının kap kaçak sattığını tahmin 
etmiyorum. Hususi aldığım malûmata «göre, 
Meclise bu mevzu geldikten sonra, Ziraat Ban
kası teşkilâtına emir vermiş, borçları takip ha
linde tut, ama kimsenin canını yakma, sızıltıya 
meydan verme, tek-istihsali bol olursa ekini be
reketli olursa cüzi bir miktar verebilsin; yani 
bunu nasıl olsa ben ödemiyeceğim, zihniyetinin 
Önüne geçelim, diye tazyiki de azaltmıştır. Şim
di iyi bir hasat mevsimine giriyoruz, iyi bir 
hasat mevsimine girdiğimize «göre niçin verebi-
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lecekler borçlarını vermesin? Niçin illâ 10 sene 
tecili cihetine gidiyoruz? Bütün bunları hulâsa 
edersek; çok mahdut bir zümre için, hatırım
da kaldığına göre 27 milyonda nüfus olarak 1 
milyon, aile olarak 140 <bin aileyi alâkadar et
mektedir. 27 milyonluk bir camiası içinde 140 
bin hane için, bir imtiyaz tanımaya hakkımız 
yoktur, kanaatindeyim. Bu bakımdan, bu kanu
nun olduğu ıgibi geriye gitmesini, reddini tek
lif etmekteyim. Hükümet bunu dörtbaşı mamur 
bir etüt etsin, çok yanlış bir istikametteyiz. 
Mutlaka bir yardım yapılması lazımsa, bunu 
daha derli toplu, daha iyi bir etüt neticesinde 
ve daha kalabalık halk kütlelerine yardım ede
cek şekilde tadil-edilmesinin Iâzımıgeldiği kana
atindeyim. 

Tekrar ve ısrar ediyorum, köylerde «Efen
di, ben babamdan yeni ayrıldım, yeni ev kur
dum, yeni evlendim, ne başımı sokacak evim, 
ne traktör alacak param var. Ziraat Bankasına 
gidiyorum, borçlar ödenmiyor, plasman yok, 
sana kredi veremem» diyor. Borçları tahsil edi
niz ve bizim gibi hayata yeni atılan genç emej;i 
ve çalışma imkânı fazla olan insanlara kredi ve
rilmesini temin ediniz, demektedirler. Benoe 
Meclis olarak borçları, mümkün mertebe halkı 
ezmeden taihsil edip bu yeni kredileri temin et
menin daha 'mühim vazife olduğu kanaatinde
yim. Bu bakımdan bu kanunun Hükümete veya 
Komisyona geri çevrilmesini arz ve teklif ede
rim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — (Maliye Bakanına hitaiben) 
'Efendim, siz Hüküümet adına mı konuşmak is
tiyorsunuz'! 

MAUİYE BAKANI PERJlD MELEN — 
Efendim, müzakerenin tehirini rica edeceğim. 
ilgili Bakan burada yok. Ziraat Bankası Tica
ret Bakanlığına bağlı olduğu için ve Ticaret Ba
kanı da burada olmadığı için bu müzakerenin 
devamında büyük bir mahzur vardır, binaen
aleyh tehirini rica ediyorum, 

BAŞKAN — Esasen bu mahzuru belirtmeyle 
de lüzum yok. içtüzük gereğince ilk müzakere
sinde alâkalı Bakan bulunmadığı için bir de
faya mahsus olmak üzere müzakeresini tehir edi
yorum. 
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4. — İstanbul ^Teknik Üniversitesi kuruluş 

, kadroları \Kanununa >ek kanun tasarısı ve (Millî 
Eğitim m Plân komisyonları raporları (1/310) 
(S. Sayısı: 194) (1) 

(BAŞKAN — Gündemin 56 ncı «ırasında bu
lunan 'bu kanun tasarısı hakkında raporunda 
öncelik teklifi cardır. IBu hususu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
öncelik teklifi kabul edilmiştir. Komisyon ve 
Hükümet yerlerini alsınlar. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var ımı? 
Yok. (Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Raporda, kanun tasarısının 'ivedilikle görü
şülmesi 'hususu da istenmektedir. Bu hususu oyu
nuza sunuyorum: Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1. Maddeyi okuyoruz: 

İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş 
Kanununa ek kanun 

-MADDE 1. — istanbul 'Teknik Üniversitesi 
Kuruluş kadroları hakkındaki 7 . 7 . 1948 ta
rihli ve 5246 sayılı Kanuna ek ve tadillerine 
bağlı (1) sayılı cetvellerin rektörlük, Elektrik 
ve Maden fakültelerine ait kısımlarından ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar ^çıkarılmış ve 
İstanbul Teknik Üniversitesinde 4936 sayılı Ka
nunun- 2 mci maddesine dayanılarak açılacak 
olan Kimya Fakültesine ait ilişik (,2) sayılı cet
velde ıgösterijen kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
Komisyoın buyurun. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARÎF 
HİKMET ONAT (Ordu) — Efendim, Ibir huşu- -j 
su belirtmek .için söz almış bulunuyorum. Bura
da bu tasarıya ek 2 numaralı cetvelde Sayman
lık Müdürlüğü veznedarı bir aded 600 lira diye 
geçmiştir. Bu, zuhulen 600 liraya diye geçmiştir 
buraya. 700 lira olmfası lâzı'mıdır. Bunu tasrih 
etmek ve bu -suretle ızapta geçirmek, için söz al
dım, hürmetlerimle. 

(BAŞKAN — Komisyon sözcüsünün ifade et
tiği bu tashihle ve cetvelleri ile birlikte maddeyi 

(1) 194 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nudadır. 
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1 oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir 
MADDE 2. — İlişik (3) sayılı cetvelde gös

terilen ek 'görev tazminatı kadrosu, İstanbul 
Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkın
daki 7 . 7 . 1948 tarihli ve 6246 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvele eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
. Yok. Cetveliyle birlikte oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — IBu kanunla Kimya Fakültesi 
için eklenen kadrolardan ilişik (4) sayılı cetvel
de yazılı kadrolar 1963 bütçe yılında kullanıla
maz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
lbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe Igirer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz isteyen var mı? 
Yok. Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum:-
Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının tümü 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

5. -^ İstanbul Teknik Üniversitesince arsa 
satınalınması için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/218) (S. Sayısı: 197) (1) 

BAŞKAN — Eaporda tasarının öncelikle »gö
rüşülmesi istenmektedir. Bu hususu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz isteyen var mı? 
Yok. Maddelere igeçilmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... -Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 197 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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ıRaporda ivedilik teklifi de vardır, kanunun 

ivedilikle görüşülmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

istanbul Teknik Üniversitesince arsa satmalın-
ması içüı gelecek yıllara geçici yüMenmelere 

girişilmesi hakkında kanun 

MıADDE 1. — istanbul Teknik Üniversite
since arsa satmalmması için taksitleri 1963-1965 
yıllarında ödenmek üzere 8 000 000 liraya ka
dar ıgölecek yıllara geçici yüklenmelere girişme
ye Millî Eğitim Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 
Yıdk. (Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince giri
şilecek yüklenmelerin Ikarşılıklariyle faizleri, her 
yıl istanbul Teknik Üniversitesi Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/2) işaretli cetvelde yeniden açı
lacak özel bir bölüme konulur. 

BAŞKAN —. Madde hakkında söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Millî Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-
niştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yok. Tümü açık 
oyunuza sunulacaktır. Kutular dolaştırılacaktır. 

6. — İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı 
bir teknik okulu açılmasyta dair 6374 sayılı Ka
nuna bir madde eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları (1/404) (S. Sayısı : 198) (1) 

BAŞKAN — Raporda tasarının öncelikle göv 
raşülmesi teklif edilmektedir. Bu hususu oyu* 
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 198 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

3 . 6 . 1963 0 : 1 
Tümü üzerinde söz istiyen? Yok.. Maddelere 

geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporda tasarının ivedilikle görüşülmesi is
tenmektedir. İvedilikle görüşülmesini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

madde eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6374 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir: 

EK MADDE — istanbul Teknik Üniversite
sine bağlı bir teknik okulu açılmasına dair 6374 
sayılı Kanunun ikinci maddesine dayanılarak 
açılmış bulunan Maden Mühendisliği Şubesine 
ait ilişik cetvelde gösterilen kadrolar, 5246 sayı
lı istanbul Teknik Üniversitesi kurulu kadrola
rı Kanununa bağlı (1) sayılı cetvele eklenmiş
tir. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen? Yok.. Tümünü 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

7. — Tekel Genel. Müdürlüğü İhtiyaçları 
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkındaki 4898 sayılı Kanunun değişik 
1 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/437) (S. 
Sayısı : 209) (1) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon? Burada. Sa
yın Tekel Bakanı ? Burada. 

Raporda, tasarının öncelikle görüşülmesi hu
susu vardır, öncelikle görüşülmesini oyunuza 

(1) 209 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen?. Yok. Maddelere 
geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul -edilmiştir. 

Raporda, bu kanun tasarısının ivedilikle gö
rüşülmesi istenmektedir. İvedilikle görüşülme
sini oyunuza sunuyorum. Kabul -edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında
ki 4898 sayılı Kanunun değişik 1 nci maddesinin 

değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü ihti
yaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki 4898 sayılı Kanunun 
7200 sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 1. — Hükümetçe onaylanacak prog
rama göre fabrika, a/telye, imal ve doldurma ev
leri yaptırmak, mevcutları genişletmek ve bun
lara gerekli her çeşit makina, alât, donatım ve 
araçlarla tuzlalar için donatım satmalmak ve 
kurmak maksadiyle yıllık ödeme tutarı* 
75 000 000 lirayı geçmemek üzere 375 000 000 
liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişmeye Gümrük ve Tekel Bakanı ve faiz
leriyle birlikte bu tutarları geçmemek üzere bo
no çıkarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

MADDE 2. — 4898 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Bu kanuna göre makina ve teçhizat ile bir
likte ye işletilmeye hazır bir vaziyette ihale 
mevzuu olan yüklenmelerin inşaata mütaallik iş
lemleri de mütedavil sermaye giderleri hakkın
daki hüküm ve usullere tabidir. 

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

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye, Gümrük ve Tekel bakanları yürütür. 

3 . 6 . 1963 0 : 1 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 

etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü hakkında söz istiyen ? Yok. Tümü açık 

oyunuza sunulacaktır. Kutular dolaştırılacak
tır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sa
dık Artukmaç'ın, Tapu sicil binaları in§ası için 
alınacak harçlar hakkında ve İzmir Milletvekili 
Mustafa Vyar'ın, Tapu sicil binaları yapılması 
maksadiyle alınacak harçlar hakkında kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (2/153, 2/233) 
(S. Sayısı: 201) 

BAŞKAN -r- Geçici Komisyon yerini alsın 
efendim. Hükümet burada mı? Alâkalı. Bakan 
yok. Yalnız, raporda öncelikle görüşülmesi hu
susu istenmektedir. Bu hususu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Alâkalı Bakan bulunmadığı için bir 
defaya mahsus olmak üzene gelecek Birleşime 
kalmıştır. 

9. — İstanbul Milletvekili Re§it Ülker'in, 
İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir teknik 
okul açılmasına dair Kanunun Anayasaya aykı
rı hükmünün kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/454) (S. 
Sayısı: 211) (1) 

BAŞKAN — Komisyon, burada. Sayın Ba
lkan, burada. Raporda öncelik teklif edilmekte
dir. Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tümü 
üzerinde söz istiyen? Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Raporda aynı zamanda ivedilikle görüşül
mesi istenmektedir, ivedilikle görüşülmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. • 

istanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Tek
nik Okulu açılmasına dair Kanunun Anayasaya 

aykırı hükmünün kaldırılmasına dair 
Kanun 

MADDE 1. — 1 0 . 3 .1954 tarih ve 6374 sa
yılı «istanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir 

(1) 211 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundad-ır. 
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Teknik Okulu açılmasına dair» Kanunun 6 neı 
maddesinin son cümlesini teşkil eden «Bu ku
rulların kararlarına karşı başka hiçbir merci© 
başvurulamaz» ibaresi kaldırılmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edEmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tümü hakkında söz istiyen?.. Buyurun Sa
yın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bu kanunun 
kabulü ile Anayasaya aykırı kanunlardan biri
si daha halledilmiş olmaktadır. Bu şeref de Yü
ce Meclisin üzerindedir. Bunu arz etmek ve te
şekkür etmek için huzurunuza geldim. 

'BAŞKAN — Tümü hakkında 'başka söz isti
yen?.. Yok. Tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabuıl edilmiş
tir. 

10. —• Tahsis edildikleri gayelerde kullanıl
malarına imkân ve lüzum kalmıyan harb sefine
lerinin satılmasına yetki verilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (1/296)' (S. Sayısı: 220) 
(D 

BAŞKAN — Komisyon burada. Sayuı Ba
kan buradalar.., 

Raporda tasarının öncelikle görüşülmesi is
tenmekte dir. öncelikle görüşülmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen?.. Yok. Madde
lere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporda tasarının ivedilikle görüşülmesi 
de istenmektedir. İvedilikle görüşülmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 220 S. Sayılı basmayan tutanağın «o-
nundadır. 

3 .6 .1363 O : 1 
Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına 
imkân veya lüzum kalmıyan harb sefinelerinin 

satılmalına yetki verilmesi hakkında Kanun 
MADDE 1. — 5123 sayılı Kamun gereğiHtce 

bedelleri ödenmeksizin alman gemiler dışımda 
kalan ve harb kıymetini kaybedip bir daireye 
tahsis ve itası lüzumlu bulunmıyan harb sefi
nelerini satmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Satış için Yüksek Askerî Şûranın uygun mü
talâası ve Millî Savunma Babanının istemesi 
şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu gemiler, dış memleketlere 
(peşin bedelle satılabileceği gibi, sermayesinin 
en az yansı devlete aiıt kurumlarla bunlabn 
aynı nisbette iştirakleri ile kurulan kurum
lara taksitle ide satılabilir. 

(BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarnnıaa sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Satıştan elde edilecek gelirin 
tamamı her yıl gelir bütçesinde açılacak Özel 
bir bölüme igelir kaydolunur. 

Bu miktardan, Deniz Kuvvetleri ihtiyacı 
olan harb sefineleri veya hunlar için lüzumlu 
her türlü silâh, teçhizat ve malzemenin satın-
alınması veya inşası için (100) milyon liraya 
kadar sarfiyat icra edilmek üzere Millî Savun
ma BaJkanlığı bütçesinde Deniz Kuvvetleri için 
açılacak özel bir bölüme Maliye Bakanlığımca 
ödenelk .kaydolunur. Mezkûr ödenekten yılı idin
de sarf edilmiyen miktarlar ertesi yıllar oüt-
çelerine aynı maksatlarla sarf edilmek üzere 
devredilir. 

'BAŞKAN — Madde hakkında sıöz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Fiilen elde edilecek ödenek 
kaydolunan meblâğlara istinaden gelecek yıl
lara geçieih yüklenmelere girmeye Millî Savun
ma Bakanı yetkilidir. Ancak, bu suretle bedeli 
gelecek yıllarda ödenmek üzere taahhüde bağ
lanacak hususların tamamının karşılığı taahhü
dün yapıldığı yıl bütçesindeki ödenekten saklı 
tutulur ve ertesi yıllarda ifade edilecek taah
hüt bedelleri, saklı tutulan ödenekten yılı için
de harcanmıyan miktarları 3 ncü maddenin son 
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fıkrası gereğince ertesi yıllara devir suretiyle 
tediye olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Asım Eren, 

ASIM EREN (Niğde) — «Edilecek» değil, 
«edilerek» olacak efendim. 

BAŞKAN — Evet, o tashih yapılmıştır, efen
dim. Madde hakkında söz istiyen?... Yok. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. KaJbul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Mil
lî Savunma ve Maliye bakanları yürütür. 

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

Tümü hakkında söz istiyen?.. Yok. Tümü 
açık oyunuza sunulmuştur. 

11. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafın
dan çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 
100 000 dolarlık kısmının satmalınması hususun
da Hükümete yetki verilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/356) (S. Sayısı: 62) (1) 

BAŞKAN — Komisyon ve Sayın Bakan bu
radalar. Bir önerge var okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin birinci görüşülmesi ya

pılacak işler bölümünün 24 ncü maddesinde yer 
alan, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından 
çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 100 000 
dolarlık kısmının satmalınması hususunda Hü
kümete yetki verilmesine dair kanun tasarısı
nın öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

^Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — önergede, tasarının öncelikle 
görüşülmesi istenmektedir. Bu hususu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(1) 62 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
mundadır. 

3 .6 .1963 0 : 1 
Tümü hakkında söz istiyen var mı? Yok... 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'önerigede, tasarının ivedilikle görüşülmesi de 
istenmektedir. İvedilikle görüşülmesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum : 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından çıkarı
lan 200 000 000 dolarlık bonodan 100 000 do
larlık kısmının satmalınması hakkında Hükü

mete yetki1 verilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı 
tarafından çıkarılan 200 000 000 dolarlık bo
nodan 100 000 dolarlık kısmının satmalınması 
'hususunda Hükümete yetki verilmiştir. 

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

MADDE 2. — Bono bedeli olan 100 000 do
lar karşılığı Türk lirası Hazinece iavans olarak 
verilir ve ilerideki seneler bütçelerine ödenek 
konulmak suretiyle mahsubedilir. 

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

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylannuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü hakkında söz istiyen?... Yok. Kanu
nun tümü açık oylarınıza sunulacaktır. Kutu
lar dolaştırılacaktır. 

12. — Edirne Milletvekili tlhami Ertem'in, 
5434 sayılı T. C. Emekli Savdığı Kanununa ek 
kanun teklifi ile, C. Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve üç arkadaşının, 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 7242 sayılı 
Kanunun muvakkat maddelerinin değiştirilmesi 
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hakkında kanun teklifleri ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/24, 2/207) (S. Sayısı: 
215) (1) 

BAŞKAN — Plân Komisyonu ve Sayın Ba
kan buradalar. 

Bir önerge var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 1 nci görüşülmesi yapılacak işler 

kısmında ve 68 nci sırada bulunan 215 M. M sı
ra sayılı ve 5434 ve 7242 sayılı kanunlarının mu
vakkat maddelerinin değiştirilmeleri hakkında
ki kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle müzake
re edilmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Hatay Milletvekili 
Sekip inal 

BAŞKAN — Önergede teklifin öncelikle gö
rüşülmesi istenmektedir, öncelikle görüşülmesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen?... Buyurun Sa
yın îlhami Ertem. 

İLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Muhterem ar
kadaşlarım, benim verdiğim kanun teklifi Plân 
Komisyonunda bu şekli almıştır. Halbuki benim 
kanun teklifimin, gerek maddelerindeki mânâ, 
gerekse gerekçesinde gösterilen sebepler, bu 
maksadın daha çok ötesindedir. Ben, kanun 
teklifimi vererek şunu temin etmek istemiştim: 
Memurlar, tabiî olarak hayatlarını bu memuri
yetlerine bağlamışlardır. Binaenaleyh bu memur 
olan arkadaşların da tabii olarak, istikrar için
de, huzur içinde, yarınlarından emin olarak çalı
şabilmeleri lâzımdır.. HaBuki 6435 sayılı Bağlı 
bulundukları müesseseler emrine alınmak sure
tiyle vazifelerinden uzakaştırılmalarını sağhyan 
Kanun ve 7242 sayılı Kmunun 39 ncu maddesi
nin (b) fıkrası igereğince, re'sen emekliye alın
malarını temin eden maddeler, memurlarda bu 
itimat ve devamlılığı saçlıyamamakta idiler. Me
murlar, tam bir hüsnüriyet içinde, vazifelerine 
bağlı olarak çalışırlarktn, kendilerinin elinde ol-
mıyan bir sebeple 30 yiını doldurmadan emekli
ye ayrılmakta ve bu sıretle 30 yılını doldurduk-' 

(1) 215 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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lan zamanla bekledikleri, arzu ettikleri haklar
dan nahruu bulunmakta idiler. Bu hareketin 
ise, tamamen Anayasanın getirmiş olduğu sosyal 
adalet prensip1 erine aykırı olduğu için, bunun 
hallini arzu etmiştim. 

Bir memur hiçbir kusuru olmaksızın, Liçbir 
günahı olmaksızıı 30 yılı bekliyerek, lâyık ol
duğu iiramiyeyi ılacağmı tasavvur ederken, 
kendi e'inde olmıym bir sebeple, gerek bağlı 
olduğu müessese emsine alınmak suretiyle vazi
fesinden uzaklaştırılıı veya 39/b ye göre re'sen 
emekliye sevk edilirse 30 yılını doldurmadığı 
için, bu nemur 7242 sajılı Kanuna göre alınma
sı lâzımgden ikramiyemi yarısını alarak, büyük 
bir haksıdığa uğramakta ve bu suretle heı • ken
disi, hem çoluk çocuğu hıkları olan bir durum
dan mahr.ım edilmektedir, tşte benim kanım tek
lifimin mıksadı budur. 

Halbu'ri Plân Komisyonu-ıun getirdiği metin
de eğer Mr memur, otuz /ilmi doldurmadan 
emekli ohrsa, ve 1959 yılında da, şu kadar hiz
met süresini doldurmuşsa, ona otuz yılın ikra
miye verilmesini sağlamaktadır Şu halde benim 
kanun tellifimin maksadını bu tmıin etme/. Esa
sen bugünkü durumda 1959 yıllıda bu hizmet 
müddetini doldurmuş memur adedi de çok mah
duttur. Eu, daimî bir hak da tenm etme ^.ekte
dir ; ancak, pek mahdut kalmış olan bir memur 
zümresine faydalı olacaktır. Bu sebtple bir tak
rir vererek ben kendi teklifimdeki ikinci mad
denin yüksek tasviplerinize ulaşmasın, arzu edi
yorum. Çünkü diyorum ki, memurun, hiçbir 
kusuru olmaksızın, vazifesine tam olarak bağlı 
ve büyük bir liyakatle çalışırken, dairesi tara
fından, 30 yılını doldurmadan re'sen emekliye 
sevk edilmiş veya bağlı bulunduğu Bakanlık 
emrine alınmak suretiyle vazifesinden uzaklaş
tırılmış ye 6 ay zarfında da kendisine bir hiz
met verilmediği için memuriyetle ilgisi kesilmiş
tir. 

7242 sayılı Kanun muvacehesinde, böyle, bir 
memur 3i) yılını doldurduğu zaman, tam ikrami
ye ile emekliye ayrılacak, iken, şimdi yanm ik
ramiye ile emekliye ayrılmaktadır. Bu ruretle 
kendisini geliştirmek, çalıştırmak ve vakfesine 
bağlı olmak yüzünden hiçbir kusuru yokken 
mağdur bir vaziyete düşmektedir. 

tşte ben ikinci madde ile bu tarzda gerek 
idari, gerek kazai müracaat hakkı tanmmaksı-
zm re'sen vazifesinden uzaklaştırılmış ve yarım 
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ikramiye almak suretiyle mağdur olnuş mamur
ların daireleri tarafından tekrar vazifeye alın
malarının kabil olmasını istiyorum Eğer kendi
leri vazifede devanı etmiyecek Mr sicil • sahip 
iseler, elbette ki, bunları da v^ifeye ta/in et-
miyeceklerdir. Yalnız Hükümet, bağlı adakla
rı daireler, kendilerine bunu tebliğ ed<cektir; 
«Senin sicilin bozuktur, sen ^alışmaya v« bu su
retle vazifeye devam etmeyü lâyık değişin. Bi
naenaleyh, seni vazifeye tlmıyorum.» diyeeek-
tir. Bu tebligattan sonra, bu memur Div.et Şû
rasına müracaat ederek *u karar aleyKne dâva 
açabilecektir. Benim rruksadım buduı: Teklifi
min esas gayesi de budır. Bir takrir vsrerek bu 
maddenin yüksek tasvplerinize nail olmasını is
tirham edeceğim. Böjielikle, kendilerinin hiçbir 
kusura olmadığı halce, tamamen kendilerini va
zifeye vermiş, hüsnvniyetle çalışmış iimselerin, 
idari ve kazai bir nercie müracaat lakları ol
maksızın vazifelerfaden uzaklaştırılanla yarım 
ikramiye almak jibi haksızlığa mârız kalmış 
pek çok memurım, bu haklarının iadesi kabil 
olacaktır. Istirhımmı budur. Hürmetltrimle. 

BAŞKAN —•' Tümü hakkında baskı söz isti-
yen?. BuyuranSayın Maliye Bakanı. 

MALÎYE BAKANI PERÎD MELEN — Sa
yın aırkıadafla'r; teklif bir bakıma muayyen! 
ibir hakkın iadesi ve haksızlığım izalesi ımak-
sadınaı matuf gibi görünür ama, bumun hikâ
yesi sudur, 'arz edeyim : 
, Bizde Emekli Sandığı, Kamumu huzırıLaınır-

ken, enjeklilik müddeti 30 sene olarak tesbit 
edilmiştir. Yami yapılan hesaplara göre 30 
»sendik hizmet esası alınmıştır. Bilâlsanaı, bu, 
ciddî bir tetkike dayamılmıaksızın 26 eıemeye 
indirilmiştir. Fakat 1 - 2 sene zarfında anlaşıldı 
kii, 25 senelik bir (hizmet esası ile bu derpiş 
edilem emekli maaşını tahsis etmeyle iımkâm 
yoktur ve bu tahsis yapılırsa Emekli Sandığı 
kısa zamanda güç bir duruma düşecektir. 
Tekrar 30 seneye irca ©dildi'. Emekli Sandığı 
Kamumu ile, emekli maaşı yanında layrıea 30 
senelik bir hizmet devresini' ihaşara ile dkımıal 
etmiş memurlara emekli mıaalşı dışında*, bir de 
ikramiye verilmesi kabul edilmiştir. 25 se
neye dmdirilinoe, bu ikraımiıye «ayımı 25 senıeyi 
doHuıraınlaıra da verildi. Fakat, tekrar 30 se
neye çıikaınldığı zaman bu ikraimiyenln 25 se
neliklere tam 'oHaraık verilımıe&i haklı olıaıruk 
doğru bulummı&dı. 
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Bir detEa, arz ettiğim gibi, bu, ımayyeıı bir 

hizmet devresini başarı ile, lekesiz olarak ge
çirenlere mıaıaş dışımda verilen, ve Devletin (tek 
taraflı olarak kaJbul ettiği, yani karşılığım-
da her hangi bir emeklilik • aidatı v.s. kesil
meden, tek taraflı oliaraik kabul ettiği bir İk
ramiye idi. Bumun 25 seneyi doMurıamiıara 
yarı misıbetinde verüımesA filvaki kaibul edil* 
misti. Amıa yinıe tek taraflu olarak veriliyor 
ve tamamen ikramiye mahiyetini arz ediyor
du. Bu sebeple ortada bir haksızlık yok ve 
bir haksızlığım düzeltilmesi ide mecvzufuibahis 
değildir. Arfcadiaşlıarımız kanfumum gerelkçesiaı-
de «bir haksızlığı düzeltmek» maksadiyle (tek
lif 'ediyorlar. Bumu yine Devletim bdr taraflı 
olarak verdiği bir ikramiye 'Oİaralk kaibul ede
bilirsiniz. Fakat arz ettiğim gibi, bir haksız
lığı düzeltmek nıalksıadımıa hiçbir aamam da-
y;aıımıaz. 

Şunu da arz edeyim ki, bu, Emekli Samdı̂  
ğıma yılda üç milyem' liraya yakım ıbiır külfe
te mıaıiolacaktır. Takdirinizi kullıaaıabilmek içia* 
bunu da huzurumuzda layraca 'arz etmek iste
rim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurum ,Sayın Ertem. 

İLHAMI ERJTEM (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlar im, ortada bir (haksızlık vıardıır. Bi
zim maksadımız da bu haksızlığı telâfi etmek
tir. Eğer bir memur kendi ısioilimjde ibulumıam 
bir kötülükten dojaıyı veya fena çalışmasın» 
dan dolayı emeklije ayrılmış olsaydı elbette 
ki, Sayın Balkamın bakılara vardı. O zaman kü
sümüz olarak, vazaiesinıe iyi bir şekilde bağ-
'Lanıp, iyi vazife verme neticesinde 30 yıllını 
doldurana bu ikramiye verilir, eğer ibuı tarz-
ıda çalbşmamışısa, kemlisine yarım ikramiye ve
rilirdi. Bu doğrudur Ama 6435 »ayık Kamu* 
ILIMI tatbikatı ile Enekli Sandığı Kamnımumum. 
39 ncu maddesinin (B) fıkrasımım tatbikatında 
memuıra itiraz hakkı yoktur. Memur hiçbir 
idari ve adlî (kazaya müraoaat etmemiştir. Za« 
manın idaresinin tamamen keyfi ve tasarrufu 
ile vazifesine bağlı, ş̂ ecEiyie çalışan ıbir me
murun bu tarzda Ibi* harekete uğrayarak 
emekliye ayrılması feAlildir. îşte 'biz, itekflifi-
mizle bunm temin etnek isinyoruız. 30 yılımı 
doldurmadan emekliye ayırdığı kimsenin eğer 
sicilinde memuriyetinle devamına mâniı vıarsa, 
tekrar onu vazifesime'^ıya#>aJktrr, BöyleMlkle 
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iyi bir edcıld olmıyan ve dürüst çıalışmnyaın 
kimse de bu haktam faydailanaanııyûictaıktır. 
Ama, hiçbir kuısuru yokken, türlü sebeplerle 
türtlü nıoktaıi n̂ Zıaırlıairila emekliye 'ayrılımış ve 
kendisine, "bu hac ın ı müdafaa imkânı veril
memiş bir mefmuruaı yaıram ikramiyeye düşürül
mesi, hakikaten haksıaHıktır. Bugün bizia ı 
AmayasaınBzını getftrdiği, çalışanıa verilmesi 11-
zi'mgel'en. huzur ve istikrar butniiunlıa sağlanB> 
raaiz. Meraraır, bu gibi bir stiaıtü içkide ©mai- ı 
y&Û® çıalışıaım/az. Çünkü 30 yıimı dolduırm'tya 
iki layı kalmış; 29 seme 10 :ay şerefle hianeıt 
eftmişıtir. Ama bar tasarrufla kendisi, derhal 
emekliye sevk edilmiştir. Sebebi kendisine bil
dirilmemiştir. Sebebine itirafa hafkikı yok
tur. İşte, benim getirdiğüm tefclftf bu luakkı 
taarraııaiktadır. Katiyen ehliyetsiz okun meımui-
maı, sMline göre ömekK'ye 'aynlması lâzraıgelein 
memurun, tekrar vazifeye <aiınımıasi' mevzuuiba-
his değildir. Emekli 8amdığınııı bundam do-
îiayı bir zarara- uğrayacağı da düşünülemez. 
Çünkü, o tasarrufu yapmasaydı, iki ay sonra 
veya bir yııl sonıra o memıuır 30 yıilsnn ikmal 
edecekti. Böylelkle de iıkramiyıemiin/ tamamını 
almış olacaktı. Bu sebeple, tamamen id&ri 
bür karara, idari ve adlî tinercide itirafa hak
kı olmaksızın jıenef ve 'haysiyetti1 ile çalışmış 
ve bu hususta kendisine bir töhmette buluna-
mıyacak Mımsenün, indî bir şekilde vazifeden 
uaalkliaştiTiiiaırak maraz kaldığı mağduriyetin 
önlenmesi, Yüksek MeölMm ve Anıayaısaımızın 
getirdiği hükümleire gayet uygum oflıaeafctır. 
hürnuettlerimîıe. 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARİF HİK

MET ONAT (Ordu) — Efendim, komisyonumu
zun getirdiği teklif, tamamen îlhami Ertem Be
yin iddialarım yerine getiren bir tekliftir. 

Buyuruyorlar ki; bir memur 28 sene iki ay 
çalışmıj, yahut, 30 senesini doldurmasına 2 ay 
kala tekaüde sevk edilmiştir. Bu durum karşı
sında Kendisine yarım ikramiye verilmesi, bizim ' 
getirdiğimiz teklif ile bertaraf edilecektir. Ken
disine 30 yıl değil, 29 yıl sekiz aylık çalışma 
müddeti ile mütenasip bir ikramiye sağlamış olu
yor, bir. 

Şimdi istirham ederim, çalışmamış bir insa
nı da meselâ 25 sene üzerinden tekaüde sevk edil
miştir, 25 seneye düşen miktarda tekaüdiye ala
caktır. 25 sene çalışan bir insana da, 30 sene ça- | 
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Kşmış insanla bir, 30 sene müddete tekabül ederi 

ikramiye verilemez. Arz ettiğim gibi, beyefendi
nin ileri sürdüğü hususları bizim teklifimiz der
piş etmektedir, Maliyenin de büyük bir itirazı 
yoktur. Portesi de fazla değildir. Lütfen bizim' 
teklifimize iltifat buyurun. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ertem. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) —- Fazla işgal et
tiğim için özür dilerim. Sayın Komisyon Sözcü
sünün bir bakıma, bugünden sonra yapılacak iş
lemler için, hakları vardır. Ben maddenin bu
günden sonraki tatbikatı hakkında konuşmuyo
rum. Benim arz etmek istediğim, bugüne kadar 
yapılmış olan tatbikattır. Hiçbir idari ve adlî 
kaza merciine itiraz hakkı verilmeksizin, Ana
yasanın şu meriyet tarihine ve Anayasa Mahke
mesinin, gerek 6435 sayılı, gerek Emekli Sandı
ğı Kanununun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasını 
Anayasaya aykırı bularak iptal ettiği tarihe ka-; 
dar şerefiyle, aşkiyle, bütün varlığı ile hizmet et
miş fakat, demin söylediğim gibi, bir tasarruf 
ile 30 yılını doldurmadan emekliye ayrılmış olan 
kıymetli, şerefli ve vazifeşinas memurların du
rumundan, halinden bahsetmek istiyorum. Be
nim bu teklifim, geçmişe aittir. Bu kimseler, de
min söylediğim iki kanunun tatbikatından dola
yı kendilerine hiçbir söz hakkı ve itiraz hakkı 
tanınmadan emekliye sevk edilmişlerdir. Bun
lardan 30 yılını doldurmadan ayrılanların ve 
vazifeye devamlarına mâni bulunmıyanlarm, 
memur olmak niteliğini kaybetmiş olanların tek
rar vazifeye alınmalarını temine matuftur. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-

yen?... Yok." Maddelere geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

önergede bu teklifin ivedilikle görüşülmesi; 
de istenmektedir. İvedilikle görüşülmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

7242 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADJDE 1. — 7242 sayılı Kanunun muvak
kat maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Muvakkat madde -— 1 . 3 . 1959 tarihinde 
fiilî hizme,t müddetleri 25 yılı doldurmuş olan-
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larla 20 yıl ve daha fazla fiilî hizmet müddeti bu 
lunanlar 25 yılı doldurduklarında emekliliklerini 
istiyebilecekleri gibi kurumlarınca da re'sen emek
liye sevk edilebilirler. 

Bunlarla yukardaki durumda olup da maluli
yet, ölüm veya yaş haddi sebepleriyle ayrılanların 
emekli ikramiyeleri 30 yılını dolduranlar için ve
rilecek ikramiye tutarının 25 veya daha fazla yıl
lara isabet edecek miktarıdır. 

Bu ikramiyelerin hesabında 6 ay veya daha 
fazla yıl kesirleri tam sayılır. 6 aydan az kesirler 
nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyent. 
Yok. Verilmiş iki önerge vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan Kanunun mu

vakkat maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Tekirdağ Giresun 
Hayri Mumcuoğlıı Nizamettin Erkmen 

«1 Mart 1959 tarihinden itibaren bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar emekliye ayrıl
mış bulunanların noksan ikramiyeleri, yukarda
ki esasa göre tamamlanır.» 

BAŞKAN — Bir tadil önergesi, daha vardır, 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Teklifimdeki «2» nci maddenin aynen kabu

lünü arz ve teklif ederim. 
Edirne 

tlhami Ertem 

BAŞKAN — önerge sahibinin, (ki aynı za
manda teklif sahibidir) ikinci maddesini okutu
yorum. 

MADDE 2. — 30 hizmet yılını doldurmadan 
haklarında 6435 sayılı Kanunla 7242 sayılı Ka
nunun muvakkat maddesi tatbik edilmek sure
tiyle emekliye • ayrılanlardan, halen yaş haddini 
aşmamışlarla, memur olma niteliğini kaybetme
miş olanlardan mahzur bulunmıyanları bağlı ol
dukları bakanlık, idare ve müesseselerce ayrıl
dıkları kadro ve maaşları üzerinden memuriyete 
tâyin edilirler. 

Bağlı oldukları Bakanlık idare ve müessese
lerce vazifeye alınmaları mahzurlu bulunanlara 
bir ay içinde tekrar vazifeye almamıyacakları 
sebepleriyle birlikte tebliğ olunur. Alâkalılar, 
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bu kararlar aleyhine salahiyetli yargı mercile
rine başvurabilirler. 

BAŞKAN — Evvelâ; okunmuş olan bu ikin
ci önergenin nazarı mütalâaya lalınıp alınmamıa-
sını oylarınıza sunuyorum. 

Komisyon iştirak ediyor ımu? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARİ*1 H'İK-
M2T ONAT (Ordu) — Komisyon iştirak etimi-
yoı. 

3AŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Na
zarı dikkate alınması hususunu oylarınıza su-
nuycrum. Kabul edenler... Eltıniyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

H&yri Mumcufoğlu ve Nizamettin Erkmen '-
in, önergelerini telkrar okutuyorum. 

(Hayri Mumcuoğlu ve Nizamettin Erk 
men''in önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARİF HİK

MET ONAT (Ordu) — Hayır efendim, makab
le teşmil ettiği için iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Na
zarı mütalâaya alınıp alımnamiası hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Efcrni-
yenler... Kalbul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza ısunıtyoran. Kabul eden
ler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yajıimı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN •— Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Miaddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkımda söz istiyen? Yok. Teklifin 
tümü açılk oylarınıza sunulacaktır. Kutular do
laştırılacaktır. 

Birinci ve ikinci kutulara oyunu Ikullanmı-
yan arkadaşlarımız var /mı1? Yok. 

Birinci ve ikinci kutularda oylama işlemi 
bitmiştir. 

Gündemimizin 42 nci sırasına geçiyoruz. 

13 — Maden Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi? kaldırılması ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir ve 5 arkadaşının Maden Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanıma 
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bâzı maddeleri eklenmesine dair* kanun] teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (1/295, 2/282) 
(S. Sayısı : 131) (1) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon lütfen yerini 
alam. Alâkalı Bakan, buradalar. 

Komisyon Başkam ve Sayın Bakan tarafın
dan verilmiş önergeler vardır. Komisyon ra
porunda da öncelik ve ivedilik teklifi mevcut
tur. 

Verilmiş önergeleri okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

Gündemin 42 nd. maddesinde yer alan «Ma
den Kanununun tadilâtı ile ilgili» tasansnın, 
Komisyon raporunda belirtilen mucip sebepler 
dolayısiyle, öncelük ve ivedilikle (müzakeresini 
saygılarımla arz ve teklif ederim. 

. Sanayi Bdkanı 
Fethi Çelikbaş 

Millet Meclisi Bakanlığına 
Memleket iktisadiyatında -mühim yer işgal 

eden ve döviz kaynaklarından birini teşkil ey-
liyen madenciliğimizin inkişâfına hizmet edecek 
»lan 6309 sayılı Maden Kanununun bâzı mad
delerinin tadili, Ikaldınilması ve bâzı maddeler 
ilâvesini derpiş eden ve Hükümetçe Yüksek 
Meclise sunulan (kanun tasarısı gündemin ivedi
likle görüştüleiceik işler bölümünün 42 n©i mad
desini 'teşkil etmektedir. 

Kanun teklifi ve tasarısının maden mevsi
minin geldiği'şu günlerde, acele Yüksek Mec
listen çıkarılması büyük faideler şakıyacaktır. 

Tasarının' öncelikle görüşülmesi hususunun 
Yüee Meclise arzını Komisyonumuz adına say-
giyle rica ederim. 

Maden Karma Komisyonu 
Balkanı Yardımcısı 

Bilecik 
Orhan Tuğrul 

BAŞKAN — Okunan Önergelerde ve komis
yon raporunda tasarının öncelikle, görüşülmesi' 
istenmektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler,.. Etmiyealer... Kabul edil
miştir. 

(1) 131 S, Sayılı başmayazı tutanağın so-
nundadtr. 
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Tasarının tümü üzerinde söz.istiyenler.. Ada

let Partisi Grupu adına Sayın ismail Yılmaz. 
Gruplar adına başka söz istiyen arkadaşımız 
var mı efendim? Buyurun Sayın İsmail Yılmaz. 

A.P. GRUPU ADINA İSMAİL YILMAZ 
(Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
ıgörüşülmesine başlanılan 6309 sayılı Maden Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kal
dırılması ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair Hükümet tarafından getirilmiş olan 
kanun teklifi hakkında Adalet Partisi Grupu-
nun ıgörüs,, temenni ve tenkidlerini arz etmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. 

Yurdumuz, dünyanın belli başlı maden ülke
leri arasında yer almış bulunmaktadır. Filha
kika dünyaca bilinen her cins ve çeşit madene 
Anadolu'nun sathında ve sinesinde rastlamak 
mümkündür. Bu itibarla memleketimizde ma
dencilik, esaslı bir meslek ve sanat haline gel
miştir. Eskiden madenlerin aranması ve işle
tilmesi 1322 tarihli Maadin Nizamnamesi çk 
ve tadillerinden mürekkep Maadin Mevzuatına 
tabi bulunmakta idi. Bu mevzuatın, çok karışık 
olması ve günün ihtiyaçlarına cevap verecek 
kifayette bulunmaması sebebiyle 1954 yılında 
6309 sayılı yeni Maden Kanunu tedvin ve yü
rürlüğe konulmuştur. 6309 sayılı Kanun, on yı
la yakın bir zamandan beri tatbik edilegelnıiş-
tir. Tatbikat devresi bu kanunda da birtakım 
noksanlar ve hatalar mevcudolduğunu göster
miştir. Buna ilâveten arama ve işletme hakla
rının istihsalini zorlaştıran ve 'geciktiren ve ih
tilâflara yol açan ve müktesep hakları tehlike
ye düşüren diğer bir kısım hükümlerinin aci
len değiştirilmesi bir zaruret halini almıştır. 

Müteşebisleri yenilmez (güçlüklere ımâzur bı
raktığı kadar, memleket menfatlerine de aykı
rı düşen bu hükümlerin tadil ve tashihi husu
sunda geç bile kalınmıştır. 

Hükümet tasarısının Yüce Meclise takdimi
ni 'mütaakıp teşkil olunan Geçici Komisyonda 
bütün bu hususlar üzerinde esaslı şekilde durul
duğu, tasarıda derpiş olunmıyan mühim birçok 
konuların yeni hükümlere bağlandığını müşa
hede etmiş bulunmaktayız. Bununla beraber 
Grupumuz Hükümet tarafından Yüce Meclise 
sunulmuş olan bu tasarının kâfi olmadığına, an-
.cak bu tadil, kaldırma ve eklemelerin, maden
cilere tam mânasiyle nefes aldırmadığına ve te§-
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kilât kanununun da birlikte getirilmemiş olma
sı sebebiyle Maden Dairesinin işlerini tam 
mânasiyle yerine getiremiyeceğine kaani bu
lunmaktayız. (Bu sebeple Hükümetin en kısa 
zamanda daha mütekâmil ve bütün mahzurları 
ortadan kaldırabilecek, emniyet ve istikrar sağ-
lıyacak bir Maden Kanunu hazırlayıp Yüce 
Meclise getirmesini temenni etmekteyiz. Sani
yen, bu tadil tasarısının tercihan ele alınarak 
Mayıs ayından önce, Yüce Meclisten çıkarıl
ması ve bu mevsimde meriyete 'girmesi daha 
faydalı olurdu. Memleketimizin en mühim kay
naklarından birini teşkil eden, maden, istihsal 
ve ihracının son senelerde gerilemiş olmasını 
6309 sayılı Maden (Kanununun madenciyi kıs
kıvrak ıbağlıyan formaliteler, kırtasiyeye ehem
miyet veren; madenciyi himayeden ziyade onu 
daima baltalıyan zihniyetiyle beraber, Hüküme
tin maden politikasında tuttuğu gevşeklikte 
aramak lâzımdır. 

Her ne kadar kanun tasarısında yer alan ye
ni maddelerle madenciliğimizin inkişafa doğru 
bir seyir takibedeceğine inanmakta isek de, ye
ri gelmişjken aşağıdaki hususların da nazara 
alınmasını ve Bakanlıklara rasınıda bu husus
ların hallini bu kanunun daha verimli ol
ması bakımından temenniye şayan görmekte
yiz : 

•1. Madencilere yardım yapılmalıdır. Bu 
yardım Hükümet tarafından olacağı 'gibi dış 
yardım fonundan da yapılmalıdır. Amerikan 
yardımiyle kurulan Maden Yardım Komisyo
nunun 10 milyon doları bulan yardım fonunun 
bugüne kadar madenciye yardım edecek hale 
ıgetirilememiş olmasını ve bu paranın bir ban
kanın elinde âtıl bırakılmasını doğru bulma
makta ve bu meblâğın madencilere en kısa za
manda yardımın sağlanmasını beklemekteyiz. 

2. Her ne kadar kanun tasarısının 115 nci 
maddesiyle Devlet hakkının yüzde 1 nisbetin-
de indirildiğini müşahede (etmekte isek de, mali
yete tesir eden ve birçok devletlerde tamamen 
kaldırılmış bulunan Devlet hakkının tamamen 
kaldırılması, birçok madencilerimizin ezcümle 
krom ihracatımızın inkişafında ve eski seviye
ye yükselmesinde âmil olacağı kanaatindeyiz. 

3. Maden direklerinin orman idarelerinden ' 
temininin, birçok formalitelere bağlı oluşu ve 
fiyatların yüksek bulunuşu ««bebiyle, maden 
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maliyeti yükselmekte ve bu sebeple dış piyasa
lara maden satışlarında ırakabetimiz mümkün 
olamamaktadır. 

Maden direklerinin madencilere rayiç fiyat
larından daha ucuza verilmesinin lüzumlu ol
duğuna inanmaktayız. 

4. Maden nakliyatı da memleketimizde pa
halı bir tarifeye tabi tutulmaktadır. Devlet De
miryolları ve Denizyollarında hususi sektör ile 
resmî sektör arasında farklı tarife tatbik olun
maktadır. Bu tarifeler daima hususi sektörün 
aleyhine olarak kullanılmaktadır. Bu gayri eşit 
muamelenin düzeltilmesini talebediyoruz. 

5. 6309 sayılı Maden Kanununun tatbika
tında, aleniyet prensibi hâkim olduğu halde, ge
rek merkez teşkilâtı ve gerekse taşra teşkilâtın
da yersiz bir tgizlilik hâkim olmakta ve bu hal 
aynı sahada, aynı cins maden için birden ziyade 
müracaata yol açmakta ve lüzumsuz taleplerle, 
teşkilât meşgul olmakla beraber, vatandaşlar 
da ızrar edilmektedir. Bu tatbikatın ortadan 
kaldırılması işleri azaltacaktır. 

6. Teşkilât Kanununun bu tadil tasarısı ile 
birlikte getirilememiş olması da bir noksan
lıktır. Zira madenlerin kontrolü, işlerin süratle 
yürümesi teşkilâtın çalışmasiyle mümkündür. 
Bugün Maden Dairesi kadrosuzluk ve ehil ele-
mansızlık sebebiyle istenilen randımanla çalı
şamamakta ve birçok işletme imtiyaz talepleri 
senelerden beri muamele görüp ruhsatı verile
memektedir. Teşkilât Kanununun kısa zaman
da Yüce Meclise sunulmasiyle, bu mühim nok
sanlık da ortadan kaldırılmalıdır. 

Netice olarak; Hükümetçe Yüce Meclise su
nulmuş olan tadil tasarısının kısa zamanda 
Yüksek Meclisimizden çıkarak, memleket ve 
milletimiz için hayırlı ve başarılı olmasını di
leriz, Grupumuz adına hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (ıSoldan alkışlar) 

BAŞKAN — C.K.M.P. Grupu adına Sayın 
Faruk Küreli. 

OJK.M.P. GRUBU ADINA FARUK KÜ
RELİ (Çorum) — Muhterem (Başkan, saygı
değer arkadaşlarım, 

Maden Kanunu tadil tasarısı hakkında 
C.K.M.P. Meclis Grupunun görüş ve düşünce
lerini arz etorek üzere huzurunuzu işgal ediyo
rum. 

AAA 
AA A 
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İnsanlığın madenlerden istifadesi ile beşerî 

tarihte bir devir açılmıştır. Asrımızda ise kişi
nin veya toplumun ihtiyaçları geniş çapta, ya 
ziraat veya maden hammaddesi kaynaklarından 
tatminini bulur. 

'Memleketimiz ve ımillî ekonomimiz açısın
dan madenlerin, özel bir ehemmiyeti vardır. Kö
mürün tenvir, teshin ve münakale hayatımızda
ki, demir ve manganezin, demir çelik sanayiin
deki, krom, demir, prit, borasit ıgibi madenlerin 
ise dış ticaretimiz ve tediye muvazenemizdeki 
önemli yerleri ilk hatıra gelen misallerdir, 

Diğer taraftan, gelişen ımaden işletmeciliği
ne paralel olarak teşekkül edecek olan maden 
sanayiinin, işsizlik, nüfus hareketi, iç iskân, 
millî gelir gibi sosyal ve ekonomik problemleri
mizle yakın ilıgisi, madenciliğimizin endirek te
sirleri dolayısiyle dajhi, üzerinde ehemmiyetle 
durulması icabeden bir meselemiz olduğunu 
gösterir, 

Filhakika yurdumuzun gerek kalite, gerek
se kantite itibariyle zengin yatakları ihtiva et
tiği, keşfedilmemiş pek çok maden sahalarının 
mevcudolduğu salâhiyet mercilerinin kanaati
dir. 

Ancak, yeraltı. servetimizin şükrana şayan 
bu mebzuliyetine rağmen, maden istihsal ve 
işletmeciliğimizin memnuniyet verici olmadığını 
ifade etmek isteriz. 

Devlet ve millet ıhayatında bu derece ehem
miyeti haiz madenlerin, uzun jeolojik devirler
de meydana geldiği ve istifade olunduğu ölçü
de tükendiği nazara alınırsa, bu tabiî servet
lerden istifadenin başıboş bırakılmayıp huku-
kan tanzimi zarureti kendiliğinden meydana 
çıkar. 

Madenlere mütaallik dünyada tatbikat gö
ren hukukî rejimleri iki esasa irca etmek müm
kündür. Liberal ekonomiye dâhil bâzı devlet
ler bireyci bir görüşle madenleri, içinde bulun
duğu arzın cüzü mütemmimi sayar. İkinci 
grup devletler ise, devletçi bir görüşle, maden
leri âmme mülkü telâkki eder ve madenler üze
rinde hâkimiyet hakkını istimal eder. 

Türkiye, gerek eski, gerekse yeni mevzuatı 
ile ikinci sistemi benimsemiştir. Ancak, maden
ler üzerinde devletçi bir görüşe sahip mevzuatı
mız, maden yataklarından istifade, işletme ve 
imtiyaz haklarının iktisabı bakımından, gerek 
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âmme, ıgerekse hususi hukuk şahısları arasında 
eşitlik prensibini kabul etmekle, bu yönden li
beral davranmıştır. 

Arzın bünyesinden, bir işletme ameliyesiyle 
istihracedilen veya kendiliğinden zuhur eden 
katı, sıvı veya gaz halindeki ekonomik değeri 
ıhaiz maddelere şâmil, hakları tanzim eden belli 
başlı üç ana mevzuatımız vardır : Maden Ka
nunu, Petrol Kanunu, Taşocakları Nizamna
mesi. 

Meclisimizin şu unda müzakeresin'e arz olu
nan tasan, Maden Kanununun birinci madde -
sinde maden olarak tâdât ve tavsif olunan 
maddelerden istifadeyi tanzim eden, 6309 sa
yılı Maden Kanununun tadiiıline taallûlk eıfcmek
tedir. 

Bahsi ıgeçen kanunun, Maden Dairesine 
talbmM 'ettiği foriksiyoınu üç esasa irca etmek 
mümkündür: . ' 

il. M'aden hulkuikunu tanzim ıhaikları tev
cih. 

2. Maden işlemelerimi 'kontrol ve mura
kabe. 

3. Maden sicilini tutmak. 
Maden Kamumu, denilebilir İd; âmme mev

zuatı içinde em fearışı'k ve muğlak 'bir kanun-. 
•dur. Zira bu kamuın içinde Medeni Kanundan 
icra İflâs Kanununa kadar hukukî hükümler 
yanında, madencilik fenninden har'itacılılk tek
niğime kadar •çeşlitıli illim ve telkindik dallan tat
bikat bulmaktadır. 

Diğer taraftan maden hukuku ne doktrin
de kâfi derecede etüdedilmiş, ne de İkaza mıeır-
eilerimde (müstakar içtihatlara mazhar olmuş
tur. Memleketimizde müstakiılen ramiden hu
kukunu konu olarak ele almış tek bir eserin 
mevcudolmayışı, mevzuun ne kadar bâlkir ve 
işlenmeye ımuhtaçolduğunu gösterir sanım. 

Yeraltı servetlerinin, millî menfaatlere uy
gun istismiannı murakaJbe, Maden •Dairesinin 
•ikinci ıglörevimi teşkil eder. Takdir buyurur
lar ki, bu tamamen Türkiye'ye şâmili tekniik 
bir teşkilât işidir. Halbuki adı geçen daire
nin taşrada, iher vilâyette birer irtibat memu
ru, merkezde ise, beş on hukuıkçu, bir o fea-

_dar da telkniiik elemanı ile, bunlara yardımcı 
bir miilktar (müstahdem 'kadrosu mevcuttur. Bu 
sebeple, işletmeleri murakabe fonksiyonu mer
keziyetçi 'bir sistem malinde ve nazari mânad$ 
cereyan etmektedir. 
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Maden Kanunini tatbikatında, ,'haMarın tes-

bit, tersim ve tedahüllerin kontrollerimde ça-
lışmıalara baz teşkil -eden 'haritalardan da bah
setmeden geçem'iyeceğiz. Hakların mazbut ve 
müstekâr, mesainin müsmir olabilmesi, her 'ha
lükârda elde hatadan salim haritaların mevcu
diyetini §art ıkılma'ktadır. Bugün Maden Dai
resi 1 / 200 000 li'k haritalar üzerinde çalışmakta
dır. (Bu haritalar ise, bâzı laihva'lde yüzde elli
yi mütecaviz hatalar ihtiva 'etmektedir. IBİ'nıne-
tace ita olunıam ruhsatnameler, salha ve smır 
itibariyle arza mutabık düşmediğinden, semer-
ler sonra iptali olumabilmelktedir. Esasen es-
habı mesalihi şikâyet ve mağduriyetleri geniş 
çapta bundan doğmakta, ilhttiılâflar bu sebep
ten, artmaktadır. 

Böylece katiyet arz etmiyem rulbsatmamjele-
nin sicilini tutmak, sicilden beklenen aleniyet 
ve itimat fonksiyonu da tahakkuk etmemekte
dir. 

Hukuikî yönü tefcevvün etmemiş, murakabe 
fonksiyonu nazari mânada yürütülen tbiir mev
zuatın, .gayrikâfi bir teşkilât ile mükemmel bir 
(hizımet manzarası 'arz etmliyeceğ'i beıdihidir. 

Bu realite ve zaruretler saiki ile dür ki, 
Maden Dairesi personeli bütün ıgayreit ve sa
mimiyetine rağmen birtakım şikâyet ve mağ
duriyetleri önliiyem'emelktedir. 

Madem Kanununun uımum'i esaslarına, te;şM-
lâtın yetersizliğime, teknik eleman kıtlığına, 
teknik malzememin vasıflarına böylece dokun
mayı, mesele ile alâkalı imemldket -şartlarını 
bilmek b alkımından lüzumlu telâkki etmiş bu
lunuyoruz. 'Şlimdi tasarının getirdiği değişik
liklere, kanun tadili zaruretine ve mühayet 
tenkit ve temennilerimize ıgaçmefk istiyoruz: 

Tadili slö/z konusu, 6309 sayılı Maden Ka
nunu 19194 senesinde ımer'İyete 'girmiş ve 9 se
nelik bir ıtatlbifcat »geçjirmişt'ir. 

Bu uygularmadan ımülbeım olarak; 

Şeikil ve formaîitenitn bâzı lalhvalde hakkın 
özünü rencide ettiği, bâzı hükümlerim yersiz 
«külfet teşkil eylediği, bir kısım mükellefiyet
lerin memleket şartların a uymadığı, hakların 
teminata kavuşturulması, tereddüt ve müphe-
miyetleırlin izalesi! zarureti, tavzihe ımulhtaiç 
'hükümlerin ımevcudolduğu, dairenin maden
ciye müzahir ve muavin olması .gerektiği tesbiıt 
ve müşahede olunmuştur. 

îşte bu 'maksatları temin, mahzurları (ber
taraf etmek için adı (geçen kanunun tadili: za
rureti hissedilmiş, bu sebeple bâzı (hükümler 
tavzih bâzı hükümler ilga ve bir kısım (hükümler 
de ilâve edülmek suretiyle tasarı hazırlanmıştır. 

Mer'i 1 ncü maddede, antrasitten turpa ka
dar 4 ciins olarak zikrediieaı, fakat tabiî teşek-
Iküllerİ itibariyle yataklarımda te'fr'M mümlkün 
olmadığı için, tatbikatta ihtilâf 'konusu olan 
kömür nevilerilnin tadil tasalısında (!k!ömür) 
adı altında toplanmasını, mizaları azaltıcı ma-
ihiyette^ görmekte ve tasvibetmekteyiiız, 

Maden arama ve işletme haklarını iktisabe-
decekleri, maksada zarar vermeden dana dar 
bir tahdide tabi tutan 7 nci madde ta
dili ile, maden yataklarını daha geniş bir 
coğrafi alanda işletmeye imkân veren 8 nei 
madde değişikliklerini isabetli bulmaktayız. 

îlk defa 15 nci maddede bahis konusu olup, 
ileriki müteaddit maddelerde teyidolunan, 
müsadereye tabi cevherlerin elden çıkarılma
sı halinde, satış bedellerinin tarifedeki meblâğ
dan yüksek bulunması halinde satış be
delinin Devlet hakkı yerine kaim olmasını 
derpiş eden tadil hükmünü haksız iktisapları 
önliyeceği mülâhazası ile yerinde görüyoruz. 

Sayın arkadaşlarım;, bu tasarının getirdi
ği mühim yeniliklerden birisi, 18 nci madde
nin tadilinde yerini bulmuştur. Bu madde ile, 
l/25,0001ik haritalardan kopya edilen kroki
lerin idarece kabul edileceği ve keza mezkûr 
haritalarda mevcut tafsilâtın röper noktası 
olarak alınabileceği tecviz olunmaktadır. Bu 
hüküm, madencilere geniş çapta suhulet, işlere sü
rat, idareye tetkik kolaylığı ve masrafı azalt
mak gibi müspet neticeler tevlidedeceğinden, 
bahis konusu tadili memnuniyetle karşılıyo
ruz. Diğer taraftan, gerek bu maddedeki ta
dilâtın gerekse buna mütenazır 25 ve 44 ncü 
maddelerdeki tadilâtın, beş yıllık plânın da 
emri olduğuna işaret etmek isteriz. 

Geçici Komisyonca ilga «dilen ve alâkalı 
çevrelerin hassasiyet gösterdikleri fennî ne
zaret meselesine de temas etmek istiyoruz,: 

Mer'i 32 nci madde maden iarama faali
yetlerinin, bii' mühendis veya Jeologun ne
zareti altında cereyan etmesini ön görmüş ve 
bu madde 9 senelik bir tatbikat geçirmiştir. 

Maden arama faaliyeti ile, işletme faali
yeti, kemmiyet ve keyfiyet bakımından yek-
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diğerinden farklı olup, birincisi, basit, umu
miyetle sathi, sondaj mahiyeti arz eden, mal 
ve can emniyeti söz konusu olmıyan bir 'ça-* 
lışma tarzıdır. Filhakika memleketimizde ma
den arama müracaatı 10 000 lere baliğ olur
ken, serbest maden mühendisi ;adedi çok 
cüzidir. Binaenaleyh esasen şimdilik fiilî bir 
imkânsızlık da mevcuttur. Kaldı ki, bu mad
denin, ilga edilmesi, madencinin mühendis is
tihdam etmesine de mâni değildir. Fakat, bu 
realiteye rağmen mer'i 32 nci madde ile her 
arama sahasının bir maden mühendisinin neza
retinde çalıştırılması mecburiyeti uzun se
neler tatbik edilmiş ve görülmüştür ki ; ba
his konusu müessese, gayesine hizmet edeme
diği gibi, madenci için de malî bir külfet ola
gelmiştir. Bir mühendisin nazari mânada Van'
dan Ediîne'ye 100 lerce sahanın fennî ne
zaretini derulhde ettiği ıgörülmüştür. Mâruz 
sebep ve düşüncelerle grupumuz 32 nci mad
deyi ilga eden Geçici Komisyon değiştirişini 
tasvip etmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, dış ticaret rejimimiz 
ve tediye muvazenemizde döviz temininin ta
şıdığı ehemmiyet Yüce Meclisin malûmudur. 
Tasarının muhtelif yerlerinde tasrih edilen bir 
yenilik vardır. Tasarı kabulünüze mazhar ol
duğu takdirde, badema müsadereye tabi cev
herler, bedeli Hazineye ödendiği takdirde 
serbest bırakılacaktır. Bu suretle madenciler 
dış taahhütlerini yerine getirmekte müşkilât 
görmiyecekler, millî servet, cevherler çarçur 
edilmeden kıymetlenecek ve döviz gelirimiz 
artacaktır. Bu itibarla bahis konusu tadilâtı 
yerinde ve uygun buluyoruz. 

Maden sahalarından istihraç edilen cevher
lerin evvelâ muvakkaten en yüksek tenor 
üzerinden resme tabi tutulup, bilâhara tahlil 
raporları ve faturalarına göre mahsubunu 
emreden, bâzı ahvalde senelerce muamelesi 
devam eden karışık hesap tarzlarını icabetti-
ren mer'i, hükmü tadil ederek % 1 üzerinden 
peşin ve katî Devlet hakkı tahsilini derpiş 
eden Geçici Encümen değiştirişini 'kolaylık 
ve sadelik getiren hükümler olarak' müta
lâa ediyoruz. 

Tasarının ek maddelerinde, idarece ita olu
nan ruhsatnamelerin, ruhsatnamenin itası tari
hinden önce, mevcut sebeplerden dolayı ip-
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tal edilemiyeceği hükme bağlanmaktadır. Bit 
tadilât ile, memleket dâhil haklardan bulu
nan ruhsatnemelere itimat, istikrar ve itibar 
temin edilmiş olacaktır, keza madencilerin 
haksız mağduriyetleri bertaraf edilmiş ola
caktır. Şayanı memnuniyet olan bu esasın Beş 
Yıllık Plânın da emri olduğuna işaret etmek 
isteriz. 

Maden dairesinin, bedeli mukabilinde ma
dencilere teknik yardım yapması maksadına 
•matuf ek dördüncü madde, madenciliğimizin 
hissedilen bir ihtiyacına cevap verecektir. Bu 
madde kanunlaştığı takdirde, daire yalnız 
madenciyi kontrol ve tenkideden ve onun 
karşısında bulunmak yerine öğreten, müzahir 
muavin olan madencinin yanında bir fonksi
yon ifa etmiş olacaktır. Ancak teknik malze
me temini için konan 200 000 liralık döner 
sermayenin kâfi gelmiyeceği bu itibarla artı
rılması icabedeceği kanaatindeyiz. 

Geçici birinci madde de gerekçesiyle te
zat hükümler bulunduğu kanaatindeyiz, tek
lif ve düeüncelerimizi maddenin müzakeresi 
sırasında arz edeceğiz. 

Mer'i 32 ve 33 ncü maddelere alemi riayet 
sebebiyle, iptal, ret ve müsadereye tevessül olu-
namıyacağına dair geçici ikinci madde hük
münü, bahis konusu maddeler esasen ilga 
edildiği için nesafete uygun buluyoruz. 

Küçük formalitelerin ihmali sebebiyle zıyaa 
uğrıyan, büyük hakların ihyası için «madenciye 
bir defaya mahsus fırsat veren, diğer geçici mad
deleri mağduriyetleri bertaraf edeceği düşünce
siyle muvafık mütalâa ediyoruz. 

Tatbikatta, hakikatle birgûna alâkalı olmı
yan, bürolarda tanzim edilen, bu itibarla gaye
sine hizmet edemiyen yıllık rapor hakkındaki 33 
ncü maddeyi ilga eden değişiklik de keza tas-
vibettiğimiz hususlardandır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tasarıya müteveccih düşüncelerimizi böylece 

ifade ettikten sonra, tem enniyatımızı arz etmeye 
çalışacağım : 

Maden Dairesinin, Maden Kanununu kema
liyle tatbik edebilmesi, vatandaşın ıstırabının ön
lenmesi, şikâyetlerin bertaraf edilmesi ve niha
yet suiistimallerin önlenebilmesi için, Hükümet, 
Türkiye'nin noksan olan 1/25,000 lik haritaları
nı kısa zamanda itmam etmeli ve Maden daire
sinin istifadesine arz etmelidir. Bunu takiben 
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derhal Be§ Yıllık Plânın da öngördüğü sistemi
ne geçilmelidir. Yalnız bu sistem, işleri % 90 
azalmakla kalmıyacak, ihtilâflar sıfıra müncer 
olacak, muamele sürat kazanacaktır. 

Sözlerimizin başında'da arz etmiştik maden
ler muayyen olan ve tükenince yerine konması 
mümkün olmıyan millî servetlerdir. Bu itibarla 
işletmelerin, kontrolü çok mühim bir âmme hiz- f 
metidir. Veciz bir söz vardır. «Kem âlet ile ke-
malât olmaz* Mevcut Maden Dairesi Teşkilâtı 
ile, işletmeler murakabe edilememektedir, edil
mesi mümkün de değildir. Binaenaleyh, taşraya 
sâri müessir bir kuruluş ve işletmeleri evrak 
üzerinde değil, yerinde murakabe edecek teknik 
bir teşkilât hemen düşünülmeli ve tasarı Meclise 
kısa zamanda getirilmelidir. 

Buraya kadar vâki mâruzâtımız, Maden Ka
nununun tatbikatı istikametinde olmuştu . Ma
den İşletmeciliğini teşvik, bu sahaya yatırım ya
pılabilmesi ve arzın bünyesinde meknuz, büyük 
değer taşıyan yatakların kıymetlendirilip, eko
nomiye dâhil edilebilmesi için, gümrük politi
kası, vergi rejimi, kredi sistemi, Demir \re De
nizyolları nakliye ücretlerinde birtakım rötuşla
rın yapılması gerekir, ancak meselenin bu yönü 
müzakere konusu tasarıyı alâkadar' etmedi
ğinden temas etmekle yetinmiş bulunuyoruz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Tasarıyı grup olarak, umumiyetle tasvıbetti-

ğimizi beyan eder Yüce Meclise saygılarımı su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka s<v: isti-
yen?. Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET SAĞ
LAM (Kayseri) — Muhterem arkadaşlar; 6309 
sayılı Maden Kanunu 11 . 3 . 1954 yılında yü
rürlüğe konulmuştur. On yıla yakın bir zamandan 
beri tatbikatına devam olunmaktadır. Ana hatla
rı itibariyle yeraltı servetlerimizin, millî menfaat
lerimize en uygun şekilde istismarını ve aynı za
manda bu sahada çalışmak istiyen müteşabbisle-
rin sermayelerini emniyet ve itimat içinde yatır
malarını hedef tutan bu kanunun metninde ve 
tatbikatında tedvini maksadına uygun düzmeyen 
bâzı hususların mevcudiyeti tesbit olunmuştur. 

Arama ve işletme haklarının istihsali ve bu 
hakların istimali konuları ile ilgili bir kısıın hü- j 
kümlerinin de, muamelâtın yürütülmesini engel
leyici ve hattâ alâkalıların haklarını tehlikeye dü
şürücü mahiyette oldukları müşahede edilmiştir. ' 
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Bunlara zamimeten Beş Yıllık Kalkınma Plâ

nımızla derpiş^ edilen esasların, kolaylıkla tatbiki 
ve madencilere kredi temini mevzularında lüzum
lu ve âcil tedbirlerin alınmasına elverişli y mi bâ
zı hükümlerin derpişi zarureti hâsıl olmuştur. 

Maden Kanununun, maksadına uygun tekilde 
ıslâh ve ikmali gayesiyle, işbu tadil tasamı hazır
lanmıştır. 

Ezcümle; 
Bilhassa takaddüm ve arama hakkı iktisabın

da çeşitli anlayışlara yol açan birinci maddedeki 
tekerrürler kaldırılmış, noksanlıklar giderilmiş, 
metin daha vazıh hale getirilmiştir. Tabiî, kömür 
mevzuunda hâsıl olan çok karışık durumun hal ve 
tasfiyesini sağlıyacak yeni hükümler ilâve edil
miştir. 

Gerek millî sanayiin ham veya yardımcı mad
desini teşkil eden ve gerekse ihraç mevzuu bulu
nan bir kısım önemli taş ocağı maddelerimizin 
kolaylıkla istismarı imkân dâhiline getirilmiş
tir. 

Maden sahalarının/ seçilmesi ve çevrelenmesi 
mevzuunda, büyük zorluklar ve ihtilâflar yara
tan ve muvazaalara yol açan hudut noktalan me
selesi iile, saha kroki ve haritalarının ihzari hu
suslarında daha* sıhhat ve selâmetle tatbiki müm
kün usul ve esaslar seçilmiştir. 

-Kanunun ruhu müsaidolduğu halde, metinde 
sarahat bulunmaması sebebiyle yürütülemiyen 
tecdit, tahvil ve temdit muamelelerinin is'afı im- j 
kân dâhiline sokulmuştur. 

Aramakla meydana çıkarılan madenler üze
rinde işletme haklarının tesisine büyük mâni teş
kil eden usulî muameleler, basite icra edilmiş, 
bunlarla ilgili vesikaların tanzimi kolay hale ge
tirilmiş, müspet neticeye ulaşan teşebbüslerin sırf 
şeklî ve usulî formaliteler sebebiyle, iptaline yol 
açan durumlar önlenmek istenmiştir. 

Madencilerin gerek teşebbüs ve gerekse işlet
me devrelerinde muhtaçoldukları krediyi kolay
lıkla temin edebilmeleri için, sicil ve ipotek hü
kümlerinde gerekli ıslahat yapılmıştır. 

Madenlerden alman Devlet hakkı ve diğrı ma
lî mükellefiyetler konusunda, maliyete müessir 
unsurlar çok hafifletilmiştir. 

Teşebbüs safhasında görülemiyen birtakım 
usulî hata ve noksanlar dolayısiyle, iktisabedilen 
hakların ileri safhalarda ret ve iptalini Önliyen 
yeni hükümler konulmuştur. 
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Mülga maden mevzuatı zamanında itu edil

miş işletme haklannın intibakında mâruz kalınan 
ve bu hakların fesih ve iptaline yol açan durum 
ıslah olunmuştur. 

Madencilerimize ve millî ekonomimize büyük 
fayda sağlıyan ve yıllardan beri özlenen bu ta
sarının, Karma Hükümet tarafından hazırlanıp, 
Yüksek Huzurunuza getirilmesinde büyük eme
ği geçen, başta Sanayi Bakanlığı olmak üzere ge
çici Komisyona ve diğer emeği geçenlere grupu-
muz adına teşekkürü bir borç biliriz. (Alk^lar) 

BAŞKAN — Tasarı hakkında başka söz isti-
yen?... Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon raporunda ve diğer önergelerde ta
sarının ivedilikle müzakere edilmesi de talebedil-
mektedir. Bu hususu oylarınıza sunuyorum • Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Maden Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi, kaldırılması ve bu kanuna bâzı maddeler 

eklenmesi hakkında Kanun 

* , Değiştirilen maddeler 
MADDE 1. •— 3 . 3 . 1954 tarih ve 6309 sayılı 

Maden Kanununun 1, 2, 7, 8, 12, 15, 17, 18, 20, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 
53, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 
78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 104, 105, 109, 110, 
111, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 140, 141, 144 ve 
152 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir i 

Madde 1. — Tabiatta basit, mürekkep veya 
mahlut halde bulunan, aşağıda yazılı maddeler 
bu kanuna göre maden sayılır. 

Altın, gümüş, platin, iridyum, palladyum, os
miyum, rhodyum, rutenyum. 

Bakır, kurşun, çinko, kadmiyum, kalay, alü
minyum, demir, krom, manganez, kobalt, nikel, 

Molipden, volfram, 
Vanadyum, titan, niyop, tantal, zirkon, 
Antimon, arsenik, bizmut, civa, 
Uranyum, toryum, radyom, 
Maden kömürü (Turptan antrasite kadar her 

nevi kömür dâhil), petrol istihsaline elverişli 
olmıyan bitümlü maddeler, 
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(Sodyum, potasyum, lityum, stronsiyum, 

magnezyum, bor, fosfor) tuzları şap, (Tuz Ka
nunu hükümleri mahfuzdur.) 

Pirit, kükürt, grafit, flüorit, amyant, mika, 
manyezit, lületaşı, zımpara, korund, barit, 

İtriyum, lanthan, neodym, praseodym, ser
yum, 

Agat, ametist, beril, Diopsit, elmas, kalsedon, 
kehribar, Oltutaşı, Krizopraz, kuars kristalleri 
ve kuvaroit, oniks, opal, rubi, rutil, safir, spi-
nel, topaz, turmalin, türkuaz, yakut, zümrüt. 

Bu madenlerle, bunları ihtiva eden sular ve 
gazlar bu kanun hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın İsmail Yılmaz. 

İSMAİL YILMAZ (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar, 1 nci maddede tadâdedilen madenler 
sırasına, mermer, kaolin, tebeşir, talk ve gizel-
gur gibi madenlerin de 6309 sayılı Maden Ka
nununa alınmasını teklif ediyorum. Şöyle ki; 
Türkiye mermer bakımından çok zengin sahala
ra sahip olan bir memlekettir. Şimdiye kadar 
mermerlerimiz çalıştırılmamış denecek kadar 
zayıf ve bilgisizce çalıştırılmıştır. Mermerleri
mizin bu maddeye ilâvesi halinde teknik eleman
lar nezdinde bilhassa mermerde dinamit kulla
nılmaması, temin edilecek ve bu suretle mermer
lerin ziyama yol açılmıyacak ve mermerlerin 
çok iyi çalışması sağlanacaktır. 

Kaolin de aynı şekildedir. Kaolin, tebeşir, 
talk, gizelkur gibi madenler de memleketimizde 
bol miktardadır. Bunlar Taşocakları Nizamna
mesine tabi bulunmaktadır. Şimdiye kadar bun
lara verilen ruhsatname müddeti, beş yıllıktır. 
Beş yıllık verilen ruhsatnameye göre, yabancı 
sermayeyi yurda celbetmeye imkân'yoktur. 6309 
sayılı Maden Kanununa göre bu madenlerin it
hal edilmesi halinde, imtiyaza giden airama 
ruhsatnamesiyle, kırkbeş senelik uzun zaman 
karşısında yabancı sermaye, bilhassa memleke
timize daha çok gelecektir. Mermer, kaolin, te
beşir, talk, gizelkur gibi madenlere, Taş/ocakla
rı Nizamnamesinde, 100 dönümlük çok kısa bir 
saha için ruhsatname verildiğinden, 6309 sayılı 
Maden Kanununa alındığı takdirde, 2000 hek
tarlık sahayı kaplıyan geniş bir saha için ruh
sat verileceğinden, 2 000 hektarlık geniş bir 
sahada da daha geniş çapta rezervli maden ya
takları tesbit edileceğinden, yabancı sermajyenin 
yurda celbi bu bakımdan da mümkün olacaktır. 
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Bu itibarla teklif ettiğim madenlerin bu madde
ye ilâvesini arz ve teklif ediyorum. Riyasete de 
bu hususta bir takrir takdim ediyorum, takriri
min kabulünü arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — 3 ve 4 numaralı kutulara oyla
rını kullanmıyan arkadaşımız var mı ?.. Yok. 3 
ve 4 numaralı kutularda oylama işlemi bitmiş
tir. 

Madde hakkında başka söz istiyen var mı ?.. 
Komisyon adına Sayın Tuğrul, buyurun. 

GEÇlCÎ KOMÎSYON ADINA ORHAN TUĞ
RUL (Bilecik) — Sayın arkadaşım ismail Yıl
maz ikinci maddeyi okurlarsa, kendilerine bu 
madde ile cevap verilmiş bulunmaktadır. Çün
kü, iktisadi kıymeti olan ve dahilî sanayide kul
lanılmaya elverişli bulunan, Taş ocakları Nizam- I 
namesine dâhil maddelerin ihracı da mümkün 
ise, bunların 2 nci madde mucibince Maden Ka
nunu şümulüne alınması mümkündür. Onun için 
bâzı mahzurlar da tevlidetmesi bakımından 1 nci 
maddeye; bu bahsedilen Taşocakları Nizamna- J 
meşindeki talk, mermer, kaolin ve gizelgur alın
mamıştır. 

Esas itibariyle, madenin nasıl teşekkül ettiği, 
Taşocakları Nizamnamesindeki maddelerin ne 
şekilde teşekkül ettiği ayrı ayrı mütalâa edildi
ği için, maden mevzuatına ve Maden Kanunu
nun birinci maddesine; alınmasına imkân görme
dik. Yalnız ikinci madde ile Taşocakları Nizam- | 
namesine dâhil olan ve iktisadi kıymeti haiz bu- I 
lunan mermer vesaire gibi maddelerin Bakanlı
ğa müracaat ile Maden Kanunu şümulüne alın
ması ve Maden Kanununun uygulanması müm
kün olmaktadır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılmaz. 
ÎSMAlL YILMAZ (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar, geçici ikinci madde ile benim teklif 
ettiğim madenler, Bakanlar Kurulu kararı ile İ 
her ne kadar Maden Kanununun şümulüne 
alınmakta ise de, Bakanlar Kurulu kararının 
mesnedi Taşocakları Nizamnamesine göre almış 
olduğu ruhsatnamedir. Yani Bakanlar Kurulu 
kararını vekâlete müracaat edeceği ruhsatname
ye göre verecektir. Binaenaleyh, Taşocakları Ni
zamnamesine göre 100 dönümlük bir yer ver-
mektedir. Demin de arz ettiğim gibi bu ma
denleri birinci maddeye ithal ettiğimiz zaman 
2 000 hektarlık bir saha madenciye verilecek j 
ve daha geniş şekilde bir çalışma imkânı sağlan- ' 
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ı mış olacaktır. Bu itibarla komisyon sözcüsü ar

kadaşımızın teklifini yersiz bulmaktayım. 
ikinci maddede zikredilen taş ocakları ruh

satlarının 100 dönüm ve Maden Kanununda ise 
bunun, ilki Iblin hektarlık gibi geniş bir saha ol
ması karşısında, ^komisyondan şunun açıklanma
sını istiyorum': 

Bir madenciye, evvelce altmış olduğu ruh
satname hudutları dışına çıkıp, velkâlete ımü-
raeaat hakkı tanınıyor mu? Yoksa evvelce is-
filhsal etmiş olduğu ruhsatname, elindeki hu
dutlar çerçevesinde mi bulunuyor1? Bunun aıçıik-
1 anmasını rica, ödüyorum. 

BAŞKAN — Komisyon buyurun. 
OEÇIÖÎ KOMİSYON ADINA ORHAN 

TUĞRUL (Bilecik) — Efendim, 'Taşocakları 
'Nizamnamesinde, bin dönüme kadar ruhsat ve
rilir. Halbuki ruhsat sahası Maden Kanunun -

ı da, iki bin hektara, kadar hudutl andırılır. 
Şimdi, yüz dönüm de olsa, elli dönüm de 

olsa işletmeye geçerken, ruhsat eğer Taşocak-
I lan Nizamnamesine istinaden verilmiş ise, peik 

tabiî olarak işletmeye müracaat edip, Maden 
I Kanunu şümulüne •alınmasını istiyen! 'madenci 

veyaJhutta taş ocakları ralhsatma 'haiz •olan kim
se pek tabiî olarak kendi hudutları İçerisinde 
bu işletmenin verilim eslini talebedecelk; bunda, 
bir maibzur olmadığı (kanaatindeyiz. 

j BAŞKAN — Buyurun Sayın Faruk Küreli. 
I FARUK KÜRELÎ (Çorum) — Muhterem 
I arkadaşlarımı, birimci maddenin birinci cüm

lesi üzerimde konuşmak istiyorum. 
Birimci maddenin Hüküm© tasarısındaki mâ-

I naisı ile, 'Geçici Komisyon değişitirişİndelki m'â-
{ ması ayrı aynıdır. 

Hükümet 'tasarısı birinci maddenin birimci 
cümlesini şöylece getirmiş: «Basit, mürekkep 
veya .mahlut halde bulunan, aşağıda yazılı mad-
deleriın tabiî yatakları bu kamına göre maden 
sayılır.» demiş. 

Komisyon bunu şöyle, değiştirmiş: «Tabi
atta basit, mürekkep veya mahlut Ibalde bu
lumun, aşağıda yazılı maddeler bn kanuna göre 
maden sayılır.» • 

I Hükümet «tabiî yatakları» maden saymak 
isıtemiş, 'komisyon, «aşağıda yazılı maddeleri» 
maden, saymıştır. Madenler yüksek malûmu-

j naz iihraçedilmeden evvel arzın bünyesinde-
I di r ; bu haliyle bir gayrimenkulun cüz'ü ımü-
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temmimıi durumundadır. Maden Kanunu, hu-
kükan bunlara şâmildir, bunların istihracına 
onütaallilk halklar ıtevcilh eder. Binaenaleyh 
yataMar maden sayılmak lâzımdır. Ancak, ar
zın .bünyesinden 'kopartılıp meydana çıkarıldı
ğı 'zaman, 'Medeni Kanunumuza 'göre menkul 
mallar durumundadır. Fakat bunların nakil 
vie salibe muameleleri yin'e bu 'kanun fiile tianzim 
edilmiştir. 

Hal böyle olunca, gerek: Hükümetin birinci 
cümlesi, .gerekse encümenim birinci cümlesi; 
hem arzdan çıkarılmış menkul 'haldeiki maden
lere fhem de tabiî yataklara, lilkisiine birden şâ
mil değildir. 

Bu Ütiıbarla, bir tadil teikliö taikdliım ediyo
rum. (Bumda 'komisyonun değiştirişine ilki <ke-
limıe lil'âve ediyoruz ve cümle şu hale geliyor: 
«Tabtlatte basit, mürekkep veya mahlut halde 
bulunan aşağıda yazılı maddeler veya tabiî ya
takları bu ıkanuma 'göre maden stayılır.»' Bu tek
lifimiz tabiî yatakları ile madenlerin i'küısini 
birden şümulüne 'almış, kapsamış bulunuyor. 
Kabul buyurmanızı istirham ederim. Hürmet-
lerlknlıe. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz 
'istliyent.. Yok. 

Verilmiş 'önergeler vardır okutuyorum: 

Yükselk (Başk,arilığa 
Maden Kanununu tadlil edlen birinci mad

deye aşağıdaiki isimleri yazılı maden isim'] eri
nim yazılmasını arz ve teklif ederim. 

Bursa 
İsmail' Yılmaz 

Mermer (Iher renik), 'kaolin, tebeşir, talk, 
güzelgur. 

Yükselk Başkanlığa 
Bürımei maddenin birinci cümlesinin 'aşağı

daki şekilde tadilini teklıiif ederim, 
'Çorum 

Faruk Küreli 

Madde 1. — Tabiatta basit, mürekkep veya 
maihlût halde bulunan aşağıda yazılı maddeler ve
ya tabiî yatakları bu kanuna göre maden sayılır. 

BAŞKAN — Evvelâ ilkin'ei .okunmuş olan 
Sayın Küreliyle'ait önergenin nazarı dükkate 
'alınıp alınımaımıasını oyunuza sunacağım. 

'Komisyon iştiraik ediyor mu? 
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OEÇÎCÎ KOMİSYON ADINA ORHAN 

'TUĞRUL (Blileçi'k) — Etmiyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum., 

Kabul edenler... Etmiyeniler... Kabul 'edilm'e-
miştir. 

Birinci olkunan önerlgıeyi tekrar otkutuyo-
rum. 

(Bnrsa Milletvekili ismail Yılmaz'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu! 
GiEÇÎÖİ KOMİSYON ADINA ORHAN 

TU&RUL •' (Blilecik) — Etmiyoruz. 
• BAŞKAN — Komisyon iştiirak etmiyor. 
Nazarı dilkkate alınıp ^alınmaması hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanunun 1 nci maddesin
de, taşocaklari mevzuatında veya mahsus ka
nunlarında 'zikredilmemiş bulunan maddeler 
vieya taşocaklari mevzuatında veya mahsus ka
nunlarında zÜkredilıme'kle beraber terkip vieya 
vasıfları bakımından bu 'kanunlardan hangisi
ne tabi olması Mzımıge'H'iği Ihususunda: ıtered-
düdedilen veya ihtilâfa düşülen ımaddeler Sa
nayi Bakanlığının teklifi ve Balkanlar Kurulu 
fcarariyle 'Maden Kanunu hükümlerine tabi tu
tulabilir. 

Sanayiin 'hamımaddesli veya ihraç mevzuu. 
olabilecek taşocağı maddeleri, taşocağı ilmüha
beri veya ruhsatı sahibinim. Sanayi Balkanlı gına 
müracaatı halinde bu Bakanlığın tefolilfi üzeri
nde o ilmühaber veya ıruhsart sıalhasma münhasır 
olmak kıaydiyle, Balkanlar Kurulu karariyle 
Maden Kanunu şümulüne alınabilir. 

Bu husustaki müracatle birilikte, o saıha ve 
tezahürün bulunmuş ımaden halime (getirilme
sini temine elverişli vesikaların ihzar ve tevdii 
şarttır. 

Maden Kanunu şümulüne alınan taşocalkla-
rına ait ilmühaberlerde ocak sıalhibi ile arazi 
sahibi arasında evvelce yapılmış olan mukave
le hükümleri, o İlmühaber müddetine münhasır 
olmak kaydüyle ımıahfuzdur. 

Bahis * konusu taşocağı ilmühaberi veya 
ruhsatlarına mütaallik taşoealkları rüsumu, 
ilmühaber veya ruhsatların müddeti ile mulkay-, 
yedolmak üzere il özel idarelerine aittir. Şu 
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kadar ki bu devre zarfında ayrıca Devlet hak
kı alınmaz. 

iBu 'kabil taşocaikları için yapılacak .müra-
caatin şekli, intibak ve intikal muameleleri, 
taşoıcakları rüsumunun tahsili usulü ve sonraki 
safhalara ait işlemler Sanayi Bakanlığı ille içiş
leri Bakanlığının müştereken hazırlıyacakları 
yönetmelikte tesfoit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında süz Sstfiyen 
var mi l . . (Buyurun (Sayın Küreli. 

FARlUK KÜRELİ (Çorum) — Muhterem 
arkadaşlarını; 'ekonomik değeri haiz, toprak 
ıbünyesiinden istihraç edil en maddelerin Türki
ye'de ^mevcut üç ımevızuattan birine tabi olma
sı lâzımgeldiğine, Grup adına yaptığım konuş
mamda da işaret etmiştim. Hal 'böyle olunca, 
bir madde, ya Maden Kanununa, ya Petrol Ka
nununa veya Taşocaikları 'Nizamnamesine taibi 
olacaktır. Şimdi, bir madde buluyoruz; bu 
madde IMaden Kanununun maden olara'k say
dığı maddeler arasında yok, 'T aş ocakları Nizam
namesinde yoik; Petrol Kanununda tadadedil-
'meımliş. (Böyle bir maddeyi hukukan tanizim 
İçin, bu madde diyor ki, «Sanayi Bakanlığı 
teklif ederse Balkanlar Kurulu- Maden Kanu
nu şümulüne alır.» .Şayet bu madde, Maden 
Kanunu şümulüne değil de, Petrol Kanunu 
şümulüne veya 'Taşocakları Nizamnaım'esi şümu
lüne alınması lâzımıgelen bir madde olurca, 
•ona Bakanlar Kurulu karar vermiyecek, 'mu
allâkta kalacak demektir. 

Bu itibarla, ikinci maddenin son kısmına, 
«Sanayii Bakanlığının teklifi ve Balkanlar Ku
rulu karariylei Maden Kanunu 'hükümlerine 
tabi tutulur.» değil de, «Bakanlar Kuralu ka-
rariyle aidolduğu kanunun hükümlerine tabi 
tutulur» demek suretiyle bir .maddeyi muallâkta 
bırakmamak maksadı temin 'edilebilir. Komis
yon da lütfedip teklifime uyarsa sarahat ver
miş olur ve bir madde muallakta kalmaz. Bu 
üç kanundan »birinin şümulüne alınmış olur. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-

' tüyen? Yok. Verilmiş bir önerge de yok. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. -— Devlet memurları maden ara
ma ve işletme hakkı iktüsabedemez. Maden 
Kanununun tatbik afiyle vazifeli dairenin mer-
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kez ve taşra teşkilâtında çalışan yevmiyeli ve 
mukavaleli personel de bu 'hükme tabiidir. 

Maden arama ve işletme hakkını haiz iken 
memur olanlar, .memuriyete intisaplarından 
itibaren altı ay zarfında bu (haklarını devret
meye mecburdurlar. 'Takaddüm hakkının dev
ri 40 ncı maddedeki usule tabidir. Müddetin
de devredilmiyen haklar reıt, iptal veya fesih 
ollunur. 

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

Madde 8. — Memleket kara sınırlarından 
itibaren uf kan 600 metre mesafedeki yerlerde 
maden arama ve işletme hakkı verilmez; kara 
ısuları, iç sular ve bunların altında bulunan-
yerler bu tahdide tabi değildir. 

IMaden arama ve 'işletme hakkı taallûk «den 
safhalar içinde kalan' asken yasak bölgelerde 
maden aranması veya işletil m'esi Askerî Yasak 
Bölgeler Kanununa tabidir. 

(Maden arama veya. işletme 'hakkı 'verilen 
sahaların ş'ehir veya kasaba belediyeleri imar 
sahaları sınırları içinde kalan kısımlarında ma
den arama veya işletme faaliyeti yapılamaz. 
Şu kadar kli, 'maden havzaları ile arama veya 
işletme hakkı verildikten veya bulunmuş sa
yıldıktan sonra belediye imar sınırları içline 
alınan maden sahaları ve belediyelerce müsaa
de edilen maden sahaları bu fıkra hükmünden 
müstesnadır. 

Yukardaki hükümlere muhalif olarak ma
ilen arama, veya işletme faaliyetinde bulunan
lar hakkında, fiil daha ağır bir suç. teşkil 
etmediği takdirde, aşağı haddi t 000 liradan 
eksik olmamak üzere ağır para cezası tatbik 
olunur. Faaliyet neticesinde cevher çıkarılmış 
'ise bu eeviheıier müsadere edilir. Müsadere im
kânı ortadan kalkmış olan cevherlerin, Devlet 
hakkı tarifesindeki kıymeti üzerinden 'hesapla
narak tahsil 'edilecek 'bedeli veya satış bede
linin daha yüksek olduğunun tesblti halinde 
bu satış bedelli müsadere olunacak mal yerine 
geçer. 
, Müsadereye tabi cevherler hakkında 119 

ncu maddenin son fıkrası hükümleri de mah
fuzdur. 

jBAŞKAN — Madde hakkında söz istilyen?. 
Yoik. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 12. — Arıanra ruhsaıtnıaımeKİ bir cins 

maden için verilir. 
Arama 'ruhsatnıamıca'ir taleibinin birinci mad

dede taıdaıdedilem vea ikinci maddeye müsteni-. 
den 'bu kamun'un şümullüne alınan ımaden isimle
rine giörerv yapılması lâzımdır. Dilekçede mâden 
isminin maımı diğerinin veya 'bunun ıminıerıallıe-
rinden birisinin yazılması halinde, rııhsaıtnianııe 
talebinin Maden Kanununun birinci maddesin
de yazılı madenilerden banigisiıne intubak edeceği 
Bakanlıkça, tesbit ledilir, mîhsıa'tıi'aıme talebi tıes-
'bit 'Olunan bu maden içki yapılmış siayılıır. 

Şu kadar id, lamaıma esnasında 'aratma hakkı
na mevzu teşkil eden /mıadenle mahlut olarak zu
hur eden veya jeolojik 'teşekkülü 'bu mıadenle 
birlikte işletilmesini zaruri kılıam madenler çı
karsa, aratma hakkı saılıi'bi tarafındıaın gerekli 
fennî malûmat idaıreye bildirilmek, keyfiyet 
tesbit olunmak ve kanuni 'mahzur ıbulunmıaıraıatk 
şartiyle bu ım'adenlerin 'de arama rnlısiatnıam'esi-
min şümulüne girdiği ruıhsıaıtnıaımeısiaııe de'rcolut-
nur. 

Üçüncü fıkradaki vasıfları hıaiz bulunduğu 
re'sen tesbit olunıaın 'arama safhaları için, ruhsat
name sahibinin ıniıüraoaıatıma hacet kıallnraıksızın 
keyfiyet, doğrudan doğruya ruhsatnameye ilâve 
edile'biiir. 

BAŞKAN —• Madde hakkımda söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuzıa suınuyorum. 
Kabul edenler... Ka'bul etmiyenleT... Kafbud 
'edilmiştir. 

Madde 15. — Maden anama ruıhsaıtnıatmesi 
ssalhasma dâhil arazide 'bulunan âmme hizme
tine veya u'mumun istifadesine tahsis 'edilmiş 
mahallerde veya bu mahiyetteki' tesislere uıf-
kan 60 metre mesafe 'dâhilinde .aranma yapıla-
bilmeıSıii için Sanıayi Bakanlığının haberdar edik 
mesi mec'buridir. 

Arama amaliyatımın bu mahallere veya te
sislere zarar vermemesi için arazinin jeolojik 
bünyesi ve tatbik, olunacak arama usulleri göz 
önünde bulundurularak arama yapılamıyacak 
ufki ve umkî sınırlar ve riayeti icab&den hu
suslar, bu mıahaller veya tesislerle alâkallı ma-
kamlann mütalâası 'da alunmaik suretiyle Sa
nayi Bakanlığımca tesbit ve arayıcıya tebliğ 
edilir. 

Yukarda yazılı mahal ve mesafeler içinde bu 
tebliğinden evrvel faaliyette bulunanlar veya Ba-
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kanlıkça yapılacak tebliğe muhalif şekilde ara
ma yapanlar hakkında, fiil daha ağır bir suç 
teşkil etmediği takdirde aşağı haddi 1 000 lira
dan eksik olmamak üzere ağır para cezası tat
bik olunur, faaliyet neticesinde cevher çıka
rılmış ise bu cevherler müsadere edilir. Mü
sadere imkânı ortadan kalkmış olan cevherin, 
Devlet Hakkı Tarifesindeki kıymeti üzerinden 
hesaplanarak ,, tahsil edilecek 'bedeli veya satış 
bedelinin daha yüksek olduğunun tes'biti ha
linde bu satış bedeli müsadere olunacak mal 
yerine geçer. 

Müsadereye tabi cevherler hakkında 119 
ucu maddenin son fıkrası hükümleri de mah
fuzdur. 

BAŞKAN — Maıdde hakkımda, söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Ka'hul etmiy enler... Kaini! 
'edilmiştir. 

Madde 17. — Arama ruhsatnamesi, arama 
yapılacak sahanın bağlı bulunduğu ilin valili
ğine verilecek dilekçe ile istenir. 

Bu dilekçeye yazılacak hususlar ve eklene
cek vesikalar aşağıda gösterilmiştir. 

1. Ruhsatname istiyen hakiki şahıs ise adı, 
soyadı ve ikametgâhı, tüzel kişi ise adı veya 
ticaret unvanı ve ikametgâhı, 

2.- . Aranacak maddenin cinsi, 
3. Maden aranacak sahanın bağlı bulundu

ğu köy, bucak, ilçe ve il, 
4. Sahanın 18 nci maddeye uygun sınır 

noktaları ve sınırları, 
5. Sahanın, hektar olarak yüzölçümü, 
6. Sahayı gösterir kroki, 
Müraacat sahibi hakiki şahıs ise nüfus hüvi

yet cüzdanının, tüzel kişi ise kuruluşuna ait 
statünün ve imzıa sirkülerinin asılları veya tas
dikli suretlerini dilekçeye bağlar. 

Dilekçe ve krokinin dörder nüsha olarak ve
rilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yök. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 18. —• Maden arama ruhsatnamesi 
istenecek sahanın çevrelenmesi için alınabilecek 
sınır noktaları, muayyen ve yer değiştirmiyen 
evsafı haiz olmak şartiyle Sanayi Bakanlığı ta
rafından yönetmelikle tesbit ve ilân olunur. 
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Şu kadar ki, Harita Genel Müdürlüğünce 

hazırlanıp Sanayi Bakanlığına tevdi edilmiş 
ve peyderpey tevdi edilecek olan 1/25 000 mik-
yaslı haritalar üzerinde- gösterilen noktalar 
arasından bu Bakanlıkça seçilecek noktalar, ilk 
fıkra hükmüne uygun nokta olarak kabul 
edilir. 

Sahanın sınırları, yukarıki fıkralara göre 
alınacak noktalar arasını birleştiren doğru hat
lar veya deniz, göl, ırmak, nehir ve demiryolu 
kenar hatlariyle çevrelenir. 

(Bu saha 2 000 hektarı gaçemez Yüzölçümü 
2 000 hektarı aşmıyan göllerle adalar için, ta
mamı bir ruhsat mevzuu yapılması halinde, 
ayrıca sınır noktaları aranmaz. 

Sahayı gösterir krokinin tanzimi ve 1/25 000 
•İrk haritalar üzerinde alınacak sınır noktala
rının seçilmesi usulü, ilk fıkrada sözü geçen 
yönetmelik ile belirtilir. 

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

Madde 20. — Arama ruhsatnamesi talebini 
havi dilekçenin 10 veya 12 nci maddelere mu
halif olması veya 17 nci maddenin 2 nci fıkra
sının 1, 2, 4 ve 6 nci bendlerindeki hususlardan 
birini veya vesikayı ihtiva etmemesi veya hare 
teminatının tevdi edilmemiş bulunması veya 
sahanın 3 000 hektarı aşması veya dilekçe ve 
krokide gösterilen sınır noktalarının bir veya 
birkaçının hakikatta mevcudolmaması takdi
rinde takaddüm hakkı doğmaz. 

Bu kabil talep sahiplerine, müracaatinin ta
kaddüm hakkı sağlamadığı Bakanlıkça tebliğ 
olunur. 

Şu kadar ki alâkalı, sahanın 3 000 hektar
dan fazla olmadığını beyanla masrafı kendisine 
aidolmak üzere .mahallinde ölçülmesini, tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay zarfında istiyebilir. 

Takaddüm hakkı sağlamıyan bu nevi müra-
caatlerin taallûk ettiği sahalar, 41 nci madde
nin son fıkrası hükmüne tabi olmayıp müracaa
tın yapıldığı tarihten itibaren aramalara ser
besttir. 

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

Madde 24. — Her hangi bir vilâyet valili
ğine maden aramak için ruhsatname itası tale-
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bini havi yapılacak müracaat ve bu müracaat 
üzerine iktisabedilecek takaddüm hakkı o vi
lâyet hudutları dâhilinde kalan saha için mute
berdir. 

Şu kadar ki, vilâyet hududunun henüz kati 
olarak tesbit edilmemesi veya ihtilaflı bulun
ması veya sınır hattının müracaat sahasını tah
dide elverişli olmaması hallerinde, müracaatin 
durumu ve takaddüm hakkı sahasının şümulü 
Sanayi Bakanlığınca tâyin olunur. 

IBAŞKAN — Maıddc hakkında ısöz istiyen 
var mı? Buyurun Sayın Bren. 

ASIM EREN (Niğde) — Anayasada (il) 
tâbiri vardır. (Vilâyet) yoktur, 

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

Madde 25. — Dilekçe veya kroki dörder nüs
ha olarak verilmemiş veya kroki talimatname 
hükümlerine uygun şekilde tanzim edilmemiş 
veya nüfus hüviyet cüzdanı, statü imza sirkü
leri örnekleri ıgibi vesikalar dilekçeye bağlan
mamış veya bunlar muhteva itibariyle eksik 
veya hatalı bulunmuş veya arama ruhsatnamesi 
talebedilen saha aynı cins maden için takad
düm, arama ruhsatnamesi, işletme talebi, işlet
me ruhsatnamesi, işletme imtiyazı hakkı taallûk 
eden veya bulunmuş maden sahalarına kısmen 
tedahül etmiş veya saha genişliği 3 000 hektarı 
aşmakla beraber 2 000 hektardan fazla ise iki 
aydan az olmamak üzere tâyin olunacak müna
sip mehil zarfında eksiklerin tamamlanması ve
ya hataların tashihi veya tedahülün ref'i veya 
sahanın '2 000 hektarı geçmiyecek şekilde tek
siri lüzumu müracaat sahibine tebliğ olunur. 

Tashih, ikmâl veya taksir neticesi hazırla
nan evrakın, müracaatın yapıldığı il valiliğine 
veya Sanayi Bakanlığına müddetinde tevdii lâ
zımdır. Verilen mehil içinde bir defadan fazla 
evrak tevdii caizdir. 

Müracaat sahibi tarafından taksir suretiyle 
terk edilen kısımlar, 14 ncü madde hükümleri 
mahfuz olmak kaydiyle, 41 nci maddenin son 
fıkrasına göre ayrıca bir muameleye tabi tutul
maksızın taksire ait evrakın tevdii tarihinden 
itibaren aramalara serbest bale gelir. 

Verilen mehil içinde hiç evrak tevdi edilme
mesi veya evrak verilip de bildirilen noksanla
rın tamamlanmamış veya hataların tashih edil-

4 5 4 -



M. Meclisi B : 89 
memiş veya mevcut tedahülün ref edilmemiş ve
ya sahanın 2 000 hektan aşmıyacak şekilde 
taksir edilmemiş bulunması hallerinde müra
caat reddolunur. 

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

Madde 26. — Arama ruhsatnamesi talebine 
ait müracaat evrakı uygun görülmüş veya 25 
nci madde gereğince eksikleri tamamlattırılmış 
ise mahallen keşif ve tahkikat yaptırılır. 

18 nci maddenin 2 nci fıkrasına müsteniden 
seçilecek noktalara göre yapılan müracaatlerle, 
durumları itibariyle mahallen 'keşif ve tahki
kat yaptırılması lâzımigelmiyecek diğer müra-
caatler yönetmelikle tesbit edilir. 

©AŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
Yük. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde ,27. — Mahallindeki keşif ve tahkikat 
yapacak heyet, sahanın bağlı bulunduğu valili- ı 
ğin, il maden irtibat memuru veya maden mü- I 
bendim ile sajhaya yakın köylerden birisinin 
muhtarı veya ihtiyar meclisi üyesinden başka 
seçeceği il tapu veya fen memuru veya il or
man teşkilâtına mensup ıbir teknik elemandan 
teşekkül eder. 

Heyet maden aranacak -sahaya giderek tbu 
'kanım hükümlerini göz önünde bulundurmamak 
suretiyle gerekli keşif ve tahkikatı yapar. Ke
şif ve tahkikat neticesi bir zabıtla tesbit edilir. 

Usulü dairesinde davet edilmiş müracaat sa
hibi veya vekili keşif ve tahkikat sırasında ha
zır bulunur. Tebliğe rağmen müracaat sahibi 
veya vekili hazır bulunmazsa keşif ve tahkikat 
neticelerine itiraz edemez. . I 

Keşif ve tahkikatın ne suretle yapılacağı .ve 
zabtın neler ihtiva edeceği yönetmelikte göste
rilir. I 

Keşif ve tahkikatın yapılmasını mütaakıp, 
iki aydan az olmamak üzere tâyin edilecek müh
let zarfında, gerekli damga pulunun verilmesi 
müracaat sahibine tebliğ olunur. Mühleti için
de damga pulunun tevdi edilmemesi halinde 
ruhsatname talebi reddolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
Buyurun Sayın ismail Yılmaz. j 
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İSMAÎL YILMAZ (Bursa) — Efendim, bu 

maddenin şurası pek cazip değil:«Tebliğe rağ
men müracaat sahibi veya vekili (hazır bulun
mazsa keşif ve tahkikat neticelerine itiraz ede
mez» diye bir kayıt vardır. Olduki, keşif emri 
müracaatçıya verildi veya vekiline verildi, ikisi 
de keşif esnasında bulunamadı. Meselâ Ihudut 
noktası olarak da çeşme alındı, ıgiden heyet ıbu 
çeşmeyi yerinde bulamayınca çeşme yerinde yok
tur diye zabıt tanzim edecek, çeşme yerinde ol
duğu halde, yerini bilememekten mütevellit ıbir 
zabıt tanzim edilecek ve sahanın reddini istiye-
eektir. Bu itübarla, müracaat (sahibinin hakkı 
zayi olmaktadır. Komisyondan, buranın çıkarıl
masını ve müracaatçıya itiraz hakkı tanınması
nı teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, benim temas edeceğim iki husus 
var. Bu ilki husustan birincisine, sayın arkada
şım İsmail Yılmaz temas buyurdular. Bu ba
kımdan bu hususa temis etmiyeceğim. Yalnız 
bu maddeye bir sarahat verilmek icap eder. öy
le kazalarımız, vilâyet ve nahiyelerimiz vardır 
ki, o nahiye, vilâyet Ve kazalarımızda ne fen 
memuru bulunabilir, ne de mühendis bulunabi
lir. Bu bakımdan mühendislerin bulunmaması 
halinde, o heyetlerin ne ıgilbi bir muamele yapa
caklarına dair maddeye bir sarahatin konulması 
iktiza eder. Bunu komisyondan istirham ediyo
rum. 

iBAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti
yen var mı? 

Buyurunuz Komisyon. 

GBÇİOÎ KOMİSYON ADINA ORHAN 
TUĞRUL (Bilecik) — Efendim, ismail Yılmaz 
arkadaşımız ilk 'bakışta halklı gibi görünmekte 
ise de, pek tabii olarak, ıbu madde mucibince 
idare madenciye veya ruhsat sahibine daha ev
velden ne zaman heyetin geleceğini, keşfin ne 
zaman yapılacağını madde irtibat memuru ile 
bildirir. Bu itibarla alâkalının o tarihte ya 
kendisinin bulunması veya vekilini bulundur
ması lüzumuna da işaret eder. Buna rağmen 
ne kendisi ve ne de vekili bulunmazsa artık ya
pılan keşfe pek tabiî olarak hak sahibinin itiraz 
etmesine hakkı yoktur. Ama dâva açmak hak
kı vardır. O zaman mücbir sebeplere dayanıyor
sa, dâvasını Şûrayı Devlete ikamede hiçbir mah-
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zur yoktur. Bu itibarla arkadaşımızın, isteğini 
yerine getirmeye imkân yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muh

terem arkadaşlarım, komisyonun getirmiş oldu
ğu ıbu madde, mevcut hukuk sistemine de aykı
rıdır. Şimdi, vazifeli bulunan şahıslar keşif ma
halline gidecek, keşif yapacak, keşif zabıt vara
kası tanzim edecek ve dönecekler. Yalnız, ko
misyon asıl ruhsatname talebinde bulunan şahıs 
bizzat, yaJhut vekili bulunmadığı takdirde, keş
fe itiraz edemiyecek diye 'bir hüküm sevk etmiş 
•bulunmaktadır. Asıl ruhsatname sahibi veyahut 
da onun vekili elde olmıyan sebepler do'layısiyle 
orada bulunmıyaibilir. Hastalık, ölüm olabilir. 
Başka yere gitmiş olabilir. Şimdi bütün bu du
rumlar, elde olmıyan sebepler nazarı itibara alın
mak suretiyle maddeye bir saralhat verilmesi ik
tiza eder. Biz bunu Komisyondan istirham edi
yoruz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
NACÎ ÖK'TElM (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, komisyonun ibu husustaki hassasiyeti
ne, doğrusu, aklım ermedi. Hâdise gayet açık. 
Bir hak sahibi hakkını kaybeder; ona hiç bir 
hak tanınmaz. Bu âdil değildir. Kaldı ki, bura
da «hakkını kaybettiği takdirde mahkemeye git
sin» diyor. Bir de mahkemelere yeni bir iş aç
mak yolu gösteriliyor. Doğrusu âdil ve pratik 
bir yol değildir. Bunu mahkemelere göndermek
ten ise burada bir madde ile tashih etmekte fayda 
vardır ve kanuna vuzuh 'verilmiş olur. Bunun 
için komisyondan bilhassa -bunun üzerinde dur
masını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
teyen? Sayın Küreli. 

FARUK KÜRELİ (Çorum) — Muhterem ar
kadaşınım, bendenizden 'evvel konuşan bâzı 
arkadaşlarımın bu madde ile! bâzı haklıarın za
yii olaıoağı, mağduriyetleır doğacağı endişesine 
kapıidıklafnnı görmüş buıl/unuyoruım, Meseleye 
biınaız vuzuh verebilmek için. - izin verirseniz -
keşiflerin masal yapılıaeağı üze'ninde durmak 
isterimi. Maden, arama sansalları, krokilerle ve 
kapallı bir şekil teşkil e>tmeik snretiyle Maden 
Dairesine veridir. Burada biır okul, bir çıeşıme, 
bir demiryolu istasyonu gibi muayyen sabit Ü&-
sMer sınır noktasını' teşkil edenler. Bu sabit 
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ve muayyen noktalıara birleştiren üçgen, dört
gen, beşgen şeklindeki arama sahası krokide 
gösterilmiştir. Bunlar Maden Dairesince hari-
taJlaıra işlenir. Ayrıca krokide1 gösterilıen bu ka
palı şekil, açı ve mösaıfle itibariyle amaziye uyu
yor mu diye de bir tesbit yapılır. O halde bu 
'maddenin derpiş ettiği heyetler gittiği zaman, 
istasyon binası yerinde' midir, okul binası var 
mıdır, çeşme mazbut mudur, bunılaıın keşfini 
yapacaktır. 

Bu heyetin <keşfe gidebilmesi için, madenı-
oi daha 'evvel ücretini yatıracak, daha sonra 
kendisinıe gün veri'lee ektir. Kendisimin veyahtııt 
vekilinin geimesi çok evvel tebliğ olunıaealktır. 
Ve vilâyetin tertibettiği heyet mıahallline gide
cektir. Faraza, madencinin .mazereti mevcuttur, 
vekilini göndermek imkânı vardır; vekili de 
olmadı ve heyet gitti.. Heyetin vazifesini sniis-
ıtimıal etımesi hali, ancak bar istasyon binası mev
cutken yok demesi halline, biır okul binası var
ken, yıkık, mazbut değildir, demesi gibi hal
lere bağlıdır. Yani, mağduriyet lanıoaik bu hal
de olabilir. Memurlar âmme hiznıetleırinıi ya
panken bu denece suiniyetle •hareket edecek
lerse, tehlÜke bu maddede değil, bütün âmme 
hizmetlerinde mevcuttur. 

Bir kasdıa maıkrun veya suiniyete müstenit 
bir rapor tanzim edildiği zaıman, hukukun 
umumi yolları ile bunu iptali etmek mümkün
dür. Binaenaleyh, bu>nada bir tehlike, büyük 
bir mağduriyet gizli değildir. Aynen kabul 
buyurmanızı istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Yıimıa'Z. 
İSMAİL YIDMAZ (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar, halen Sanayi Vekâleti Maden Dai
resi Reisliğinde Türkiye'nin 25 binlik paftala-
rıımn tamamı yoktur. Bu itiba/rlıa keşif emirle
ri 200 binlik haritalar üzerinden verilmekte
dir. 200 binlik haritalar üzerinden ise çeşme, 
istasyon binası ve bâzı köprülerin veya bâzı 
'köprülerin veya bâzı değinmıenlerin yenleri gös
terilmemiştir. Ancak bunlkır 25 binlik paftalar
da göstenikniştir. Maden sahibi müracaatçı, 
(mahallindeki çeşmenin, köpnünlümı veya değir
menin nerede olduğunu bildiği için, varsa, 25 
biinllıik paftalar üzeninden, o vilâyetin 25 binilik 
paftası yoksa 200 binlik haritada şöyle göz ka
rarı iılıe yenini tâyin letmıök suretiyle .işaret 
eder ve 200 binlikten 25 binliğe büyütmek su
retiyle krokisini tanzim edip Vekâlete gönde* 
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rir. Bu âtilbatflıa Vekâlete geleni bu müracaat 
bu kroki üzerimden verilir, vilâyete 'gider. Vi

l âye t t e kendisime tebliğ yapıllır, vilâyette işler 
vardır. Bu işler .arasımda kendisime bir <ayı geç-
<memelk ısuıretiyle şu gün keşif harcırahı olarak 
şuı kadar paırıayr yaıtnrae aksımız ve şu gün keşif 
yerinde bulunıaoaıkısiimız 'denir. Kendisi haısta-
iamdı, gelemedi. Hasta, olduğu için de vekil 
tâyin 'edemez. Vekil tâyin etmenin şekli, be
nim aıılıadığımia göre, .noterden ıtâyin ekmektir. 
Bunum dışında 16 kuruşluk pul ile filâna vekil 
tâyin ettim, benim yerime keşif yapacaktır di
ye bildirmesini komisyonun .kabul 'edeceğini 
zammetmem. O itibarla müracaatçı noterden 
kendini temısîl edecjek zatı da gösfceremiyeeeği-
ne göre, pek tabiî olarak da 'keşif yerimde bu-
lunamuyacalk. Keşif yerine giden keşif Shleyeti 
de çeşmıenıin, değirmenin veya >onuın gösterdi
ği nıoktaran 200 binlik haritada olmayışı kar
şısında nerede olduğunu bilmediğimden, bir ret 
kanarı alacak. Bu maddede de, «Tebliğe rağ-
ımen, müracaat sahibi veya ve'kıiılü hazır buluna
mazsa, .keşif ve tahkükat neticelerime itiraz 
•edemez.» kaydı olduğuna göre, bu ımaidde ka
bul edildiği takdirde, ımıalhkameye itiraz etme 
haıkkı da, benim .anlayışıma. göre, yoktur. 
O itibarla bu maddeden bu cümllenlim çııkarılm'aısı 
için bir takrir veriyoruım. Kabulünü riea ede
rim. 

BAŞKAN — Madde hakkımda başka söz is
tiyen? Yok. Verilmiş bir önıerge vaırdur, oku
tuyorum. 

Başkanlığa 
27 nc'i maddede bulunıam (Tebliğe rağmen 

müracaait ısahibi veya vekili hazır bulurumıaz-
®a keşif ve tahkikat neticelerine itimiz ©de
mez.) cümlesiıniim çıikarıilmaısını aırz ve tıekldlf ede
rim. 

Bursa 
İsmail Yıkmaz 

BAŞKAN — Komisyon önergeye iştirak edi
yor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ORHAN TUĞ
RUL (Bilecik) — Efendim, geri alalım. 

BAŞKAN — Maddeyi ve onunla ilgili öner
geyi mi geri alıyorsunuz? 

GEÇÎCt-KOMİSYON ADINA ORHAN TUĞ
RUL (Bilecik) — Maddeyi de geri alıyoruz, 
onunla ilgili önergeyi de. 
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BAŞKAN — Peki, önerge komisyona veril

miştir. Maddenin de komisyona verilmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyeııler... 
Kabul edilmiştir. Madde de komisyona verilmiş
tir. 

Madde 28. — Keşif ve tahkikat neticesinde 
krokinin uygun şekilde tanzim edilmediği veya 
arazideki vaziyete intibak etmediği veya saha
nın aynı cins maden için takaddüm, arama ruh
satnamesi, işletme talebi, işletme ruhsatnamesi, 
işletme imtiyazı hakkı taallûk eden veya bulun
muş maden sahalarına ref'i kabil olacak şekilce 
tedahül ettiği veya saha genişliğinin 3 000 hek
tarı aşmamakla beraber 2 000 hektardan fazla 
olduğu tesbit edilir ve bunların mahallinde tak
sir, tashih veya ikmali kabil olmazsa, bunlar 
hakkında 25 nci maddedeki usul ve hükümler 
tatbik olunur. 

Lüzum görüldüğü takdirde mahallinde yeni
den keşif ve tahkikat yaptırılabilir. 

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

Madde 29. — Her bir muamelesi tamamla
nan müracaata ait dosya Sanayi Bakanlığına 
gönderilir. 

Bakanlıkça, kanuni mâni veya noksan görül
mediği takdirde, dosyanın vürudundan itibaren 
en geç iki ay zarfında arama ruhsatnamesinin 
itasına karar verilir. 

Kanuni mâni, hata veya noksan görülen hal
lerde, mümkün olduğu takdirde mâniin izalesi, 
hatanın tashihine veya noksanın ikmaline te
vessül edilir. Bu takdirde bu iki aylık müddet 
izale veya ikmaline tevessül edilen muameleye 
mütaallik cevap evrakının Bakanlığa vürudun
dan itibaren cereyan eder. 

Yukardaki fıkralarda gösterilen müddetleri 
zarfında Bakanlıkça gereğine tevessül edilme
mesi takdirinde müddetin hitamında ruhsatna
me itası kararlaştırılmış sayılır. 

Arama ruhsatnamesi, itası kararı tarihinden 
itibaren bir hafta zarfında müracaat edilmesi 
İnlinde makbuz mukabilinde, aksi takdirde teb
ligat kanunu hükümleri dairesinde müracaat sa
hibine tevdi olunur. 

Arama ruhsatnamesi tevdii tarihinde yürür
lüğe girer. 

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

Madde 36. — Arama devresi içinde 35 nei 
maddede gösterilen haddin üstünde maden çı
karılması halinde bu fazla miktar cevher Hazi
nenin malı sayılır. 

Sanayi Bakanlığınca bu hususta tanzim ve 
mahallin en büyük mal memuruna tevdi edile
cek zabıt varakası mal memuru tarafından ted
bir talebi ile birlikte sahanın yeri bakımından 
salahiyetli Sulh Mahkemesine, saha birden fazla 
Sulh Mahkemesinin kaza sınırları içinde ise 
bunlardan birisine verilir. Mahkemece bu fazla 
miktar cevher ihtiyati tedbir olarak yediadle 
tevdi edilir. 

ihtiyati tedbirin icrasını mübeyyin zabıt va
rakasının arama hakkı sahibine veya bu cevher
ler üzerinde üçüncü şahıs lehine bir aynî hak 
tesis edilmiş ise ona, tebliğinden itibaren 10 gün 
içinde arama hakkı sahibi veya üçüncü şahıs 
aynı sulh mahkemesi nezdinde istihkak dâvası 
açmadığı takdirde Hazinenin iddiası kabul edil
miş sayılır. 

Aynî hak sahibi olan üçüncü şahsın imrariye 
tezkeresini namına ciro ettirmeksizin vâki ikti
sabı suiniyete karine teşkil eder. 

Dâva basit usulü muhakemeye tabidir. 
Hazine malı sayılan cevherlerin istirdadına 

imkân kalmamış ise bedeli, Devlet Hakkı Tari
fesinde gösterilen nev'inin kıymeti üzerinden ve
ya satış bedelinin daha yüksek olduğunun tes-
biti halinde, satış bedeli üzerinden tazmin etti
rilir. Bu hususta doğan Devlet alacağı, âmme 
alacaklarının tahsili usulü Kanununa tevfikan 
tahsil olunur. 

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

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

Madde 40. — Maden arama ruhsatnamelerin
den mütevellit haklar ve vecibeler miras yoliyle 
intikal eder. 

Bu kanunun 7 nci maddesindeki memnuiyete 
tabi bulunan mirasçı altı ay zarfında durumun
daki mâni zail olmadığı takdirde hukukunu ay
nı müddet içinde başkasına devretmeye mecbur
dur. 

Mirasçının taaddüdetmesi ve tamamının bu | 
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maddenin ikinci fıkrası hükmüne tâbi olmaması 
ve aynı zamanda ruhsatname hukukunun tek şa
hıs uhdesinde toplanmasının temin olunamaması 
takdirinde bu hakların bir bütün halinde miras
çılar adına istimali, vecibelerin ifası ve yapıla
cak tebligatın kabulü için ölüm tarihinden iti
baren en geç altı ay içinde mirasçılar rızaen ve
ya kazaen aralarından veya hariçten birisini 
mümessil tâyin ve keyfiyeti mümessilin muvafa
kat beyaniyle birlikte noter marifetiyle Sanayi 
Bakanlığına ihbar ederler. înhilâl vukuunda bir 
ay zarfında bu esaslar dairesinde yeni mümes
silin tâyin ve ihbarı lâzımdır. 

Ruhsatname muamelâtından mütevellit hu
kukî mesuliyet mirasçılara, cezai mesuliyet mü
messilin şahsına raci olur. Mirasçıların umumi 
hükümler dairesinde mümessile rücu hakları 
mahfuzdur. 

ölümün ruhsatname meriyet müddetinin son 
altı ayı içinde vukua gelmesi halinde, mümessil 
tâyinine 'ait hükümler mahfuz kalmak §artiyle 
mirasçılardan birisi tarafından kanuni müddeti 
zarfında bütün mirasçılar adına usulü dairesin
de işletme hakkı talebinde bulunulması caizdir. 

Mirasçıların yukardaki hükümleri yerine 
getirmemeleri halinde hiçbir ihtara lüzum kal
maksızın arama ruhsatnamesi hükmü veya ya
pılmış ise işletme hakkı talebi sakıt olur. 

Maden arama ruhsatnamesinden mütevellit 
haklar ve vecibeler mirasçılar arasında rızaen 
veya kazaen taksim edilemez. Mirasçıların itti
fakla verecekleri karar üzerine içlerinden ve
ya hariçten bir şahsa bir bütün halinde devre
dilir. 

Mirasçıların ittifak edememeleri halinde 
mahkeme bu hukuk ve vecaibin mirasçılardan 
en ehil olana tahsisine bu mümkün olmazsa 
satılmasına karar verir. Mahkeme bu hususu 
basit mahkeme usuliyle halleder. 

Mirasçının arama ruhsatnamesi almaktan 
memnu bulunması sebebiyle veya hukukun tek 
şahıs uhdesinde toplanması maksadiyle yapıla
cak devirler için mirasçıların ruhsatnameden 
mütevellit Devlete karşı olan hukuk ve vecaibi 
tamamen devrettiklerini, devralacak şahsın da 
bu hukuk ve vecaibi aynen ve tamamen kabul 
ettiğini gösterir noterlikçe tasdik edilmiş be
yanname ile keyfiyeti Sanayi Bakanlığına bil
dirmeleri lâzımdır. Bakanlıkça, kanuni bir mâ-
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hi görülmediği takdirde, durum ruhsatname 
kaydına şerh edilir. Devir muamelesi bu su
retle tekemmül eder. 

Mirasçının arama ruhsatnamesi alma'ktan 
memnu bulunması sebebiyle veya hukukun 
tek şahıs uhdesinde toplanması maksadiyle ya
pılacak devirlerin her halde arama ruhsatna
mesinin verilmesinden önce tekemmül ettiril
mesi şartiyle, maden drama ruhsatnamesi tale
bini havi müracaatlardan doğan takaddüm 
haklarının intikali de bu hükümlere tabidir. 

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

Madde 43. — Maden arama ruhsatnamesi 
sahibi aramakla meydana çıkardığı madenin 
işletme hakkının kendisine verilmesini, arama 
ruhsatnamesi yürürlük süresi içerisinde, Sa
nayi Bakanlığına vereceği bir dilekçe ile iste
yebilir. Bu dilekçenin aynı süre içerisinde, 
madenin bulunduğu il valiliğine verilmesi de 
caizdir. 

Bu dilekçeye işletme haJkkına mesnedolan 
arama ruhsatnamesinin tarihi ve sayısı, işlet
me hakkı tevhiden veya taksiren veya tevhi-
den ve taksiren istenildiği takdirde yeni saha
nın sınır noktaları, sınırları ve genişliği de 
dercedilir. 

Müspet neticeye ulaşmış aramalar ye bu 
aramalarla açılan ocakların yerlerinin 'kolayca 
bulunması hakkında bilgi veren bir beyanna
me ile bunların yerleri işaret edilmiş saha sı
nır krokisi aynı dilekçe ile tevdi edilir. 

İşletme hakkının verilmesi • talebine ait di
lekçe 2 nci fıkrada yazılı hususları ihtiva et
mediği veya 3 ncü fıkrada gösterilen vesikalar 
kısmen veya tamamen tevdi edilmediği veya 
bu vesikalar uygun bulunmadığı takdirde 6 ay 
zarfında bunların ikmal ve tashihi lüzumu ta
lep sahibine tebliğ olunur. Bu müddet zarfın
da, tebligat dairesinde gereğinin yapılmaması 
halinde işletme hakkı talebi reddolunur. 

İşletme hakkı talebedilen ruhsatname saha
sında işletmeye elverişli maden varlığının 
meydana çıkarılıp çıkarılmadığı, Sanayi Ba
kanlığınca mahallinde tetkik ve neticesi bir 
rapor ile tesbit ettirilir. 

Bu maksatla yaptırılacak tetkikler için 
arama yerlerinin hazır bulundurulması lâzım
dır. Tetkikat sırasında sınır noktalarını ve 
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arama yerlerini vazifelilere göstermek üzere İş
letme hakkı talibinin veya bü bilgiye sahip sa
lahiyetli vekilinin tetkikata memur heyete ka
tılması icabeder. s ' 

Arama yerlerinin tetkikata elverişli bir şe
kilde hazır bulundurulmaması veya işletme 
hakkı talibi veya salahiyetli vekilinin tetkika-
.ta memur heyete katılmaması halinde keyfiyet 
yazı ile talep sahibine ihtar olunur. Mazereti 
halinde bu hususlar için kendisine son 'defaya 
mahsus olmak üzere bir ' ihtar daha yapılır, 
Son ihtara rağmen bu hususlara riayet edil
memesi veya sahada tetkikat yapılmasının; ve 
ocakların yerlerinin tesbit edilmesinin müm
kün olmaması takdirinde işletme hakkı talebi 
reddolunur. 

Mahallinde yapılan tetkikler neticesinde, 
ruhsatname sahasında işletmeye elverişli ifa
den varlığının meydana çıkarılmış olduğunun 
tesbiti halinde işletme hakkı talebi yürütüliür. 
Aksi takdirde, yeni sahada işletmeye elverjLşli 
maden varlığının meydana çıkarılmamış oldu
ğunun anlaşılması halinde, işletme hakkı tale
bi reddolunur. 

C ncü fıkrada sözü geçen beyanname ve lçro-
ki ile 5 nci fıkrada derpiş edilen tetkik rapo
runun tanzimi usulü ve neleri ihtiva edeceği ve 
mahallinde yapılacak tetkiklerin sureti ilası 
Sanayi Bakanlığınca bir yönetmelikle tâyin 
olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen.. 
Buyurun İsmail Yılmaz. 

İSMAİL YILMAZ (Bursa) — Muhterem i ar
kadaşlarım, 43 ncü maddenin 3 yerinde, 3 fık
rasında «reddedilir» kelimesi, (geçmektedir. Yani, 
şu maddeyi böylece kabul ettiğimiz takdirde,! iş
letme hakkı talebeden bir madencinin Sanayi 
Bakanlığından bilmem nasıl işletme Ihalkkı I al
ması mümkün lo'lur?... Meselâ şurada: «yani 
sahada işletmeye elverişli maden varlığının ımey-
dana çıkarılmamış olduğunun anlaşılması ha
linde, 'işletme hakki talebi reddolunur» di
yor. Sahada işletmeye elverişli miktar nedir? 
Bu. belli değildir. Bu, oraya giden memurların 
elinde placaik. 1 000-2 000-5 000 ton mufi İş
letme hakkı talebini istiyen bir şahıs, Devlete 
karşı ibütün yükümlü olduğu işleri yapmjıya, 
memurların harcırahını yatırıyor, istenilen 'fcro-
(kileri (teslim edip, işletme talebine ait vesaiki 
tevdi ediyor. Bumdan sonra madenci sadece §u 
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hudutlar dairesinde evvelce bana verilen ruh
satnameye ait işletme talebediyorum, diyor. 
Burada maden arıyacağım diyor. Heyet oraya 
gidiyor; «burada işletmeye elverişli m'aden yok» 
diye talebini reddediyor. Sebep? İşletmeye 
elverişli maden yok. Nedir bu işletmeye 'elve
rişli olan ımaden miktarı? Bu maddede belli 
değil. Meselâ şöyle bir durum olur: ruhsatna
meler iki yıllık müddetle verilir. Bir madenci 
'b'ir bir ruhsatname almış, ruhsatnameye göre 
iki bin ton imrar hakkı vardır, iki bin tonluk 
imrar hakkını kullanmış ve madenden iki bin 
ton maden istihsal etmiş ve yurt dışına ihrac-
etmiş, 'bu sabit. Sahasında işletmeye elveıişlı 
eev'her gördüğü için Maden Kanununun kendi
sine bahşettiği hakla, işletmeye geçiuciye kadar 
57 nci maddeden de istifade etmiş, sekiz bin ton 
maden daha yurt dışına ihracetmiş. Bu zaman zar
fında, işletmeyi kendisine verecek memurlar sa
haya gelmişler. Fakat o gün sahada damarlar 
kısırlaşmış; galerilere balkıyorsunuz maden yok. 
öbür tarafa bakıyorsunuz maden yolk. Ama 
maden sahibi diyor ki ; «Ben bu sahadan 10 bin 
ton maden sattım,' Ve ümidim de var. Daha 
işleteceğim bunu, devam edeceğim, bu kısır da
marların gelişeceğine kanaatim var. Bu itibarla 
bana işletme hakkı verin.» Yok, olmaz; biz sa
na işletme hakkı yenmiyoruz. Buraya göre 
işletme hakkı talebini reddediyoruz» diyorlar. 
Bu, doğru değildir arkadaşlar. Jeologlar da 
yanılabilir. Giden heyetin elinde sondaj ma
kinesi de yolktur. Yer altındaki madenin var» 
lığını yüzden bilecek bir âlet henüz keşfedilme
miştir. Bu sebeple Devlete karşı bütün veci
belerini yerine getirmiş olan, işletme talebe
den bir madenciye, hattâ işletirken madenin da
marlarını kaybedip bunun varlığını tekrar bu> 
lacağım diyen 'bir madenciye; kesesinden pa
ra sarfedip, memleketine iş açan, bir çok te
sisler kurmuş olan oradaki madenciye, «yani 
«sahada işletmeye elverişli maden varlığının mey
dana çıkarılmamış olduğunun anlaşılması ha
linde, işletme haikkı talebi reddolunur» demek 
ve bu akaydı koymak iyi bir §ey değildir, Hazi
neye menfaat sağlamaz. Bu itibarla, bir takrir 
takdim edeceğim, buradan bu cümlenin çıka
rılmasını arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Sayın Farulk Küreli. 
FARUK KÜRELÎ /Çorum) — Muhterem 

arkadaşlar, arkadaşımın endişe ettiği bu mad-
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de de birtakım haklar ve menfaatler saklıdır. 
Evvelâ bir kimseye maden imtiyazı veya arama 
ruhsatı verildiği takdirde, o ruhsatın 'sahası 
içine giren yere, ıo ruhsat iptal edilip, 
saha aramalara çaiışılmadılkça, bir ibaşka va
tandaş giremez. Binaenaleyh, maden arama ve 
işletme safhası ruhsatını haiz olan madencinin, 
bir nevi tekeli vardır. Arikadaşım demek isti
yor ki ; Devletin salahiyetli mütehassısı gelmiş, 
burada maden yoktur diyor, madenci vardır, 
bırakın çıkarayım, diyor. Bu madenci kendi 
haline bırakıldığı takdirde, bu madencinin sa
hası diğer madencilerin aramalarına kapalı 'ka
lacaktır. Bunda ise Devletin zararı vardır. 

ikincisi; memleketimizde maalesef madenci
lik fcemaliyetle bir ihtisas olarak yürümüyor, 
kumar gibidir. Madencilik rizikolu bir iştir. 
ne derece tekniğe dayanırsa, o derece rahatlıkla, 
•emniyetle para yatırılabilir. Şimdi, farzedelim 
ki, madenci sahasında maden olduğunda ısrar 
ediyor. Devlet mâni oluyor. Burada o şahsın 
da menfaati var. Zira, kumar oynamış gibi, 
boşuna para yatirmamalıdır. Ferdin serveti de 
millî servette bir damladır. Binaenaleyh, onun 
da menfaati vardır. 

Arkadaşım, bir âlet keşfedildi mi, diyor. 
Yeraltındaki madenlerin mevcudiyetini göste
recek bir âlet keşfedilmemiştir, yoktur. Bende
niz filhakika madenci değilim ama, maden dai
resinde bir nebze çalıştım, böyle bir şeyin keş
fedildiğini, var olduğunu duymadım. Fakat, her 
ilmin bir tatbikatı ve tekniği vardır. Madenci
liğin de bir feıni ve ilmi vardır. Toprağın jeolo
jik teşekkülünden, katların vaziyetinden, yer
üstündeki nebatlardan ve saireden yapılan son
dajlardan ve yarmalardan burada ne miktar 
maden bulunabileceği anlaşılabilir. Bir kısmı, 
«görünür rezerv» dedikleri, arzın üstünde ola
rak katiyetle ifade edilebilen bir miktar, bir 
kısmı da, ilmî delillere dayanılarak tahmin edi
lebilen görünmez rezerv olarak mütehassısı ta
rafından tahmin edilmektedir. Ancak, nihayet 
bu bir tahmindir. Fakat alelade ve amiyane 
bir tahmin değildir. Belki tamamen aksi çıkar 
diyemeyiz, ilmî bir taihmindir ve tekniğe, ihti
sasa dayanır. îsabet ihtimali büyük çapta var
dır. Fakat bunda yüzde yüz isabet de yoktur. 
Bu itibarla, cümle, olduğu gibi kalmalıdır. Hat
tâ, bu cümle kalktığı takdirde, Maden Kanu
nuna da lüzum yoktur. Vatandaş bir yeri alsın, 
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ilelebet miras haklariyle ;de bütün ahfadına dev
retsin, geçsin, o sahayı inhisarında bıraksın. 
Bir daha kimse oraya girmesin. O ızaman bu ka
nunun, maden haklarını tanzim etmesine, saha
ların açılmasına lüzum kalmaz. Hürmetlerimle. 

'BAŞKAN — Madde hakkında Sayın İsmail 
Yılmaz, buyurun. Beş ve altı numaralı kutulara 
loylarmı kullanmıyan arkadaşlar lütfen kullan
sınlar. 

İSMAİL YILMAZ (Bursa) — Muhterem ar-
kadaşlarım, benden evvel konuşan arkadaşımız, 
maddeden bu cümle çıkarılırsa artık Maden 
Kanununa da lüzum olmadığına kaaniler. Ben-
denizce öyle değil. Esas bu cümlenin çıkarıl- j 
masiyle işletmeciye daha geniş bir hak tanıya- j 
cağına ve 'hususi teşebbüsü daha da destekliye- i 
ceğine kaaniim. Arkadaşım der k i ; «Bu saha 
ilelebet o şahsın elinde kalaeak, miras yoliyle 
intikal edecek ve bu salha bir dalha aramalara j 
•açıknıyaoak.» Güzel; o şahıs ise diyor ki ; ben 
bu sahada maden arıyacağıım, para yatıraca
ğım. Ve demin de dediğim gibi, ruhsatname 
zamanında ikibin ton, ruhsatname ile işletme j 
talebi arasında 57 nci maddeye göre 8 000 ton j 
Amerika'ya sattım; işte imrar tezkerelerim. 10 
bin ton sattım ve bunu bu sahadan çıkardım, i 
Binaenaleyh, bana işletme talebi ver, diyor. Fa- ; 
kat öyle bir şey olmuştur ki, sahadaki bütün | 
cevher 10 bin tonluk görünür rezerv halinde
dir. Bunun dışında sonduja veya aramalara ih
tiyaç .göstermiş. Madenci, ben burayı arıyaca
ğım, bana işletme hakkı ver, diyor. Bakanlık, 
hayır vermem, senin sahanda işletmeye elveriş
li maden yok, diyor. 

İkincisi, arkadaşım diyor ki, bu .saha ilele
bet o şahsan elinde kalacaktır, kalmasa dahi ge
len heyetin Iburada bir madenin varlığını tes-
bit edemeyişinden mütevellit, kendisine işletme 
talebi vermediğini bütün mahallî madenciler 
bildiği için, bu saha aramalara da açılsa dahi; 
kimse talip olmıyacaktır. 

Ahmet Bey buraya sermaye koydu, çalıştır
dı. Buraya gelen heyet de, «maden yoktur», 
dedi. Binaenaleyh maden yoktur denilen bir 
yere tekrar başka bir kimse sermaye yatırıp da, 
maden çıkacak, maden vardır diye gelip işlet
me kurar mı? Bu olmaz. Orada adam gelmiş iş
letme tesislerini kurmuş, şantiyesini kurmuş, 
halen çalışmakta. Elimizde bir hususi teşebbüs 
var, ben çalışacağım, para dökeceğim diyor. 
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Yok olmaız, sahanda maden yoktur, biz sana 
işletme hakkı vermeyiz demenin caiz olmadığı
na kaaniim. Bu itibarla, bu cümlenin bu mad
deden çıkarılması için bir takrir takdim edi
yorum. Kaibulünü rica edeceğim. 

GEÇİat KOMİSYON ADINA ORHAN TUĞ
RUL (Bilecik) — Söz istiyorum efendim, 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ORHAN TUĞ

RUL (Bilecik) — Şimdi arkadaşlar, iki maden
ci karşılaşıyoruz. Tatbikatta ikimizde bunların 
mahzurlarını görmüş insanlarız. Ancak İsmail 
Beyefendinin bu 43 ncü maddedeki hassasiye
tini ben anlıyamadım. Kendilerine şunu hatır
latmak isterim, kendileri nasıl işletmeciyi hi
maye etmek istiyorlarsa, biz de vâzıı kanun 
olarak, muvazaa yoluna giden, veyahut eline 
birkaç salhayı geçirip de, bir tanesini işletip 
diğerlerini muattal bırakmak istiyen suiniyet 
sahiplerini 'hesaba katmak isteriz. Bu dokuz se
nelik tatbikatta, bu gibi pekçok hâdiseler ola
gelmiştir. Biz bunun Komisyonda enine boyu
na müzakeresini yaptık. İdare edenlere de bu 
kadarcık hakları vermemiz lâznmıgelir. Çünkü, 
suiniyetle hareket eden ve başkalarının o saha
lardan istifadesini imkânsız hale koyan maden
ciye karışı da, idarenin bu kadarcık bir mura
kabesi olsun. 

IBAŞKAN — Buyurun İsmail Yılmaız. 
iİSMAlL YILMAZ (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar, tatbikatta ben şunu gördüm; Mön-
tan Madencilik Şirketi Fethiye'de bir yerde ma
den yoktur diye galerilerini boşaltıp kuyuların-' 
daki direklerini sökerken, maden mühendisle
rinin, jeologların, başçavuşlarının ve bütün tek
nik elemanların maden kalmadığına kaani ol
dukları bir yerde bütün tesisatını sökerken, bir 
damar bulunması neticesi 50 bin ton krom ma
deni istihsal etmiştir. 

Ayrıca Harmancılık nahiyesinde Hayri ögel-
man Şirketi maden kalmadı diye bir galerinin 
kaptılmasma karar vermiştir. Mühendisleri, 
başçavuşları, ele alınabilecek maden direklerin
den istifade edilmek için direkleri söktürürken 
bir çavuş ince bir damar bulmuş ve o takibe-
dilerek yalnız o galeriden 15 bin ton krom cev
heri istihsal edilmiştir. Ben buraya ıgiden me
murların suiniyetleri vardır demek istemiyo
rum. Böyle bir iddiam yok. Dedim ki; Devlete 
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karşı bütün vecibeleri yerine getiren bir ma
denciye, işletme talebeden bir madenciye işlet
me ruhsatnamesi verilmemesinden kasıt nedir? 

Komisyonun şurasını açıklamasını bilhassa 
istiyorum : Hazinenin burada zararı nedir? 
Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinin zararı nedir? 
Burada Hazinenin şu zararı var derlerse, ben 
ikna olacağım. Bunun dışında ikna olmam. Çün
kü işletme hakkı sahibi, hususi teşebbüs bü
tün parasını yatırdığı işletmesini bozmamak 
için, yok demelerine rağmen bu sahada yeniden 
arıyacağım, bulacağım iddiasında. Bu itibarla 
bendeniz kendilerinin serbest bırakılması -ta
raftarıyım. Bu cümlenin maddeden çıkarılması 
taraftarıyım. 

«İşletme hakkı talebi reddolunur» diyor. Bir 
işletme ruhsatnamesine gelene kadar bir sahaya 
sarf edilen paranın miktarı belli değildir. Ben 
bunu tahmin edemeım ki; bir adam 50 - 100 -
200 bin lira harcamış ve şantiye kurmuş, her 
şeyini kurmuş. O itibarla, «reddolunur» kaydı
nı koymakla ne temin edilecektir? Hazinenin ne 
gibi zararı vardır burada? Reddolunmasa ne 
olur, ruhsatname kendisine verilse ne olur, ruh
satname verilmezse ne olur? Hazinenin menfa
atine zarar vereceği yolundaki bir düşünceleri 
varsa burada Komisyon tarafından tebarüz etti
rilmesini teklif ediyor ve bir takrir takdim edi
yorum. Kabulünü rica ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ORHAN 
TUĞRUL (Bilecik) — Efendim, arkadaşımız 
yalnız 43 ncü maddenin son fıkrası üzerinde du
rur. Halbuki ileride 57 nci madde de var. Daha 
işletme ruhsatının verilmesine takaddüm eden 
muameleler var. Bu aramayı mütaakıp maden
cinin işletme için yapacağı talebinde gösterdiği 
maden sahasında işlemeye elverişli maden var 
mı, yok mu Heyet bunu araştırmaya gelecekr 
Hakikaten varsa, zaten bağlı olduğu vesikalar
dan bu anlaşılır. Çünkü madenin cinsine ait 
Maden Tetkik Aramadan veya başka bir mües
seseden alınmış fennî raporlar vardır. Sınır kro
kileri vardır. Bunu arkadaşım da pek iyi bilir. 
Binaenaleyh mahalline giden heyet, (eğer ora
da madenci arama yapmış da, maden çıkartmış-
sa) artık kasdî olarak burada maden /«yoktur» 
derse, zaten bunun neticesinde itiraz hakkı yok 
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ama; idari makamlarda dâva yetkisi vardır. 
Tesbiti delâil yaptırabilir. 

Bu itibarla arkadaşımızın hasasiyeti belki 
yerinde gibi görülürse de, şu saydığım husus
lar nazarı itibara alınırsa pek o kadar üzerin
de durulacak bir şey değildir. Biz bunun idare
nin suiniyet sahibine karşı bir murakabe hak
kı olarak mütalâa ettik ki; yerindedir. Onun 
için iştirak etmiyoruz. 

İSMAİL YILMAZ (Bursa) — Sual soraca
ğım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSMAİL YILMAZ (Bursa) — Bu maddeye 

göre madenci işletme hakkı reddedilince; ne
reye ıgidecek Hangi maddeye göre nereye mü
racaat edecek 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ORHAN 
TUĞRUL (Devamla) — Bütün müracaatların 
reddinde nereye ıgiderse oraya gidecek. Danış-
taya 'gidecek. Bunun için ayrıca madde göster
meye lüzum yoktur. Umumi hükümler muvace
hesinde her alman karara karşı vatandaşın mü
racaat hakkı vardır. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar hep beraber konuş-
mıyalım. Sualiniz bitti mi Sayın Yılmaz? Naci 
Bey siz sual mi soruyorsunuz ? 

NAOİ ÖKTEM (İstanbul) — Şu halde bu 
maddede itiraz hakkı da tanısınlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ORHAN 
TUĞRUL (Devamla) *— Esasen itiraz hakkı 
değil de, dâvayı açma hakkı var. Eğer ther mad
dede itiraz -hakkı koyarsak olmaz. Zaten her 
vatandaşın 90 gün içerisinde itiraz hakkı var
dır. İdareye karşı, siz bunda hataya düşmüş
sünüz, binaenaleyh, ben haklıyım, işte rapor
larım, o itibarla bu itirazımı tetkik buyurun, ye
niden bir karar verin diye 90 gün içerisinde bu 
yola ıgitme hakkı da vardır. Ancak ondan son
ra Şûrayı Devlete .gidecektir. 

BAŞKAN — Madde hakkında verilmiş bir 
önerge vardır. Okutuyorum : 

Başkanlığa 
43 ncü maddede yazılı (yani sahada işletme

ye elverişli maden varlığının meydana çıkarıl
mamış olduğunun anlaşılması halinde, işletme 
hakkı talebi reddolunur) cümlesinin çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Isrnail Yılmaz 
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BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 

efendim? 
GEÖÎGÎ KOMİSYON ADINA ORHAN 

TUĞRUL (Bilecik) — Etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 

önergenin nazarı mütalâaya alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 44. — İşletmeye elverişli maden var
lığının tesbiti halinde bir yıllık mühlet zarfın
da aşağıdaki vesikaların tevdii talep sahibin
den istenir. 

a) (Saha sınır haritası, 
b) Ocakların son durumunu gösterir plân, 

kesit ve projeksiyonlar, 
c) Maden işletme projesi. 
Bu vesikaların ne suretle tanzim edileceği 

ve neleri ihtiva edeceği Sanayi Bakanlığınca 
bir yönetmelikle tâyin olunur. 

İşletme hakkı talebedilen sahanın Harita 
Genel Müdürlüğünce tanzim edilmiş ve askerî 
yasak bölgelerin dışında 1/25.000 mikyaslı ha
ritası bulunduğu takdirde ayrıca sınır harita
sı istenmez. Adı geçen haritalar üzerinden, Sa
nayi 'Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dair-
resinde, kopye edilecek kısım bu maksatla iste
necek harita yerine kaim olur. Ve bu kabîl ha
ritalar arza tatbik olunmaksızın kabul edile
bilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında aöz istiyen? 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 47. —• işletme hakkı talebedilen. sa
ha için alâkalıdan istenilen vesikaların 44 ncü 
maddeye göre verilen ilk me'hil zarfında tevdi 
edilmemesi halinde, mevcutsa sahada 57 nci 
maddeye müstenit faaliyet durdurulur ve son 
defaya mahsus olmak üzere bir mehil daha ve
rilir. 

Son mehil içerisinde vesikaların hepsi tev
di edilmediği takdirde işletme hakkı talebi red-
d olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 48. — Müddeti içerisinde tevdi edil
miş bulunan vesikaların mahallinde tetkik ve | 
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I kontrolü Sanayi Bakanlığınca yaptırılır. Ve 

netice bir tetkik raporu ile tesbit ettirilir. 
Ancak, Harita Genel Müdürlüğünce tanzim 

edilmiş olan haritalar M.T.A. Enstitüsü tarafın
dan ihzar edilmiş bulunan vesikalar ve 43 ncü 
maddeye müsteniden yapılan tetkikleri kâfi gö
rülen taleplere ait mevdu vesikalar mahallinde 
tetkik ve kontrol a tabi tutulmaksızın kabul 
edilebilir. 

Bu tetkik ve kontrollar neticesinde saha sı
nır haritası, ocaklar, plân kesit ve projeksiyon
ları ve madenin işletme projesinin yönetmeliği
ne ve mahalline aykırılığı tesbit edildiği ve 
bunların düzelttirilmesi mümkün 'olmadığı tak
dirde, hataların tashihi, noksanların ikmali 
veya vesikaların yeniden tanzimi için talep sa
hibine bir yıl me'hil verilir. 

Mehil içerisinde vesikaların tevdi edilmesi 
halinde icabında birinci fıkrada kaydolunduğu 

r ıgibi mahallinde tetkik ve kontrolü yapılır. Bu 
tetkik ve kontrol neticesinde de hata veya nok
sanlar görüldüğü takdirde bunların tashih ve 
veya ikmali için, son defaya mahsus olmak 
üzere altı yıllık bir mehil daha verilir. 

I Verilen mehiller zarfında istenen vesikala-
I rm tevdi edilmemesi veya son mehil içerisinde 

verilmiş olan vesikaların matlup veçhile ikmal 
veya tashih edilmemiş olduğunun tesbiti halin
de işletme hakkı talebi reddolunur. 

Yerinde yaptırılacak tetkik ve kontrollarm 
sureti ifası ve tetkik raporunun neleri ihtiva 
edeceği yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
I var mı? 

REFEIT AKSOY (Ordu) — Bir işarette bu
lunmak istiyorum. Burada «altı yıllık» deniyor. 
Kâtip İBey «altı aylık» diye okudu. 

BAŞKAN — «Altı yıllık» ibaresi altı aylık 
olarak tashih edilmiştir. 

Madde hakkında başka söz istiyen? Yok. 
Maddeyi bu tashihle oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I 5 ve 6 numaralı kutulara oylarım kullan-
mıyan arkadaşımız var mi l . . (Var var ses
leri) lütfen acele edelim. 

Madde 49. — İşletme hakkı talebi ile ilgili 
I vesikalar ve yerinde yaptırılan tetkikleri hâvi 
I rapor Sanayi Bakanlığınca incelenir. 
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Maden sahasının muayyenliği ve madenin 

kemiyet ve keyfiyet itibariyle bir işletme tesi
sine elverişli cevheri ihtiva ettiği tahakkuk et
miş ise, o madenin (bulunmuş maden) sayıl
masına ve arayıcısının da o madenin (bulucu) 
su olduğuna karar verilir. 

.Bu vasfın 137 nci maddeye göre 'zevali veya 
138 nci maddeye göre kaldırılması halleri dışın
da bulunmuş ınaden, maden arama ruhsatna
mesi mevzuu yapılamaz. 

Bulunmuş madenin sicili tesis edilir. 
Arama ruhnatnamesine müstenit olmaksızın 

da ikinci fıkradaki vasıfları haiz olan her han
gi bir cins madenin (bulunmuş maden) sayıl
masına Sanayi Bakanlığınca karar verilebilir. 

Bu maden, Maden Tetkik ve Arama Ensti
tüsünce -bulunmuş ise, arama masrafları işlet
me hakkını iktisabeden tarafından Enstitüye 
ödenir. Bu husustaki masraflardan Enstitüye 
ödenmesi lâzımgelen meblâğın miktarı ile bun
ların tediye şartları Sanayi Bakanlığınca tâyin 
ve tesbit olunur. 

İşletme hakkı isteğine mevzu teşkil eden ara
ma ruhsatnameleri sahalarından taksir suretiy
le talebedilen sahalar dışında bırakılan kısımlar, 
talebe mevzu saha ve madenin bulunmuş maden 
sayılmasının kararlaştırıldığı tarihten itibaren, 
hiçbir muameleye lüzum kalmaksızın aramala
ra serbest hale gelir. 

REFET AKSOY (Ordu) — Bu maddenin 
son satırında «...lüzum kalmaksızın aramala
ra serbest hale gelir.» denmektedir. Halbuki 
bunun «...aramalar için serbest hale gelir.» 
olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Verilmiş bir önergeniz yoktur. 
REFET AKSOY (Ordu) — Bir tabı hata

sıdır. Komisyona hatırlatıyorum. 
BAŞKAN — Komisyon bu tabı hatâsına iş

tirak ediyoi' mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ORHAN 

TUĞRUL (Bilecik) — Tashihe iştirak ediyoruz. 
BAŞKAN — Yani bu «aramalara» kelime

si «aramalar için» mi şekilde düzeltilecek? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ORHAN 

TUĞRUL (Bilecik) — Evet. 
BAŞKAN — Maddeyi, «...aramalar için 

serbest hale gelir.» şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Beş ve altı numaralı kutulardaki oylama iş

lemi bitmiştir. 
Madde 52. — Tabi olacağı işletme şekli •ka

rarlaştırılan bulunmuş maden için Sanayi Ba
kanlığınca, işletmenin teknik, iktisadi ve malî 
şartlarının ve işletme hakkı sahibinden alınacak 
nakdî teminatın miktarını gösterir şartname ha
zırlanır. 

Arama' ruhsatnamesine müsteniden bulun
muş sayılan madenler için hazırlanan şartna
me bulucuya tebliğ edilir. Bulucusu tara
fından bir ay zarfında bu hususta bakanlık 
nezdinde yapılacak itirazlar Danıştayca tet
kik edilir. Bu kabil madenlere ait şartname 
esasları, müddetinde itiraz olunmamak veya 
itiraz üzerine Danıştayca tadil veya tasdik 
edilmek suretiyle katî şeklini alır. 

Teminatın, Maden Kanunu veya şartname 
hükümlerinin tatbiki maksadiyle kısmen veya 
tamamen sarfı veya irat kaydı hallerinde 
verilecek iki aylık mühlet içinde eski hadde 
iblâğı veya yeni teminat tevdii işletme . hakkı 
sahibinden istenir. Gereğinin yerine getirilme
mesi halinde son defaya mahsus olmak üzere 
bir aylık mehil daha verilmek suretiyle key
fiyet tekrar ihtar edilir. Bu ihtara rağmen 
de teminatın eski haddine iblâğ edilmemesi ve
ya yeni teminat tevdi olunmaması takdirinde 
işletme hakkı fesholunur ve teminattan bakiye 
kalmışsa irat kaddedilir. işletme hakkının 
her hangi bir sebeple feshi halinde mevcutsa 
teminat irat kaydolunur. 

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

Madde 53. — Arama ruhsatnamesine müste
niden bulunmuş sayılan maden için 52 nci mad
de gereğince hazırlanıp katî şeklini alan şart
name bulucuya tebliğ olunur. 

Bulucu, madenin, işletme ruhsatnamesine 
mevzu teşkil etmesi halinde, şartname hükümle
rine uygun şekilde madeni işletmeye talibol-
duğunu tebliğ tarihinden itibaren üç ay zar
fında Sanayi Bakanlığına bildirmeye ve şart
namede yazılı teminatı tevdie mecburdur. 

Madenin işletme imtiyazına mevzu teşkil 
etmesi halinde bulucu 64 ncü maddede yazılı 
hükmi şahıslardan ve matlup şartları haiz ise 
şartname hükümlerine uygun şekilde madeni 
işletmeye talibolduğunu tebliğ tarihinden iti-
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baren altı ay zarfında Sanayi Bakanlığına 
bildirmeye ve şartnamede yazılı teminatı tev
die mecburdur. 

Bulucu 04 ncü maddede yazılı hükmi şahıs
lardan ve matlup şart lan haiz değilse tebliğ 
tarihinden itibaren bir sene zarfında huku
kunu matlup evsafı haiz ve aynı zamanda 
şartname hükümlerine uygun şekilde madeni iş
letmeye talip bir hükmi şahsa devreder. 

2 nci ve 3 ncü veya 4 ncü fıkra-hükümleri-
nin yerine getirilmemesi halinde bulucunun 
buluculuk hakkı mahfuz kalmak kaydiyle işlet
me hakkı talebi reddolunur. 

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

Madde 57. — 43 ncü maddeye uygun şekilde 
işletme hakkı talebinde .bulunan ve işletme 
hakkı verilinceye kadar geçecek devre zarfın
da faaliyete devam etmek istiyen arayıcı : 

a) 43 ncü maddede zikredilen vesikaları 
tevdi etmek, 

b) 81 nci maddeye göre mümessil tâyin 
etmek, 

c) 82 nci maddeye göre fennî nezaretçi 
tâyin etmek,. _ 

d) 83 ncü maddeye göre istihsal ve sevk 
defterlerini tutmak ve aylık ve yıllık cetvelleri 
zamanında tevdi etmek, 

e) 84 ncü maddeye göre imalât defterle
rini tutmak ve yıllık imalât haritalarını zama
nında tevdi etmek, 

f) Madenin çalıştırılmasında ilmî ve tek
nik icaplara riayet etmek, 

Şartlariyle madende işletme faaliyetine ge
çebilir ve istihsal ettiği cevherleri imrar ede
bilir. 

44 ncü maddeye göre vesikalarda görülecek: 
hata veya noksanların ikmal veya tashihi için 
mühlet verilmesi veya 48 nci, madde hükümleri
nin tatbik, istihsal faaliyetinin devamına ve 
imrarata mâni teşkil etmez. 

(a), (>b) ve (e) fıkraları hükümleri yerine 
getirilmeksizin faaliyette bulunulamaz. 

(d), (e) ve (f) fıkraları hükümlerinin ye
rine getirilememesi veya bu fıkralarda sözü ıge-
çen vesikalarda hata veyahut noksanlık gö
rülmesi halinde bu vecibeler yerine getirilmek, 
hatalar tashih veya noksanlar ikmal edilmek 
üzere arayıcıya iki aylık pbir mehil verilir. Bu 
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mehil zarfında da gereği yerine getirilmediği 
takdirde sahadaki faaliyet durdurulur. 

Maden zabıtasına mütaallik hükümler mah
fuzdur. 

Tecdidi veya imtiyaza tahvili istenen işletme 
ruhsatnamelerinin veya temdidi talep edilen 
işletme imtiyazlarının taallûk ettiği sahalardaki 
faaliyetler de yukardaki hükümlere tabidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen i . 
Buyurun, Sayın Küreli. 

FARUK KÜRELİ (Çorum) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu madde arama safhası ile işletme 
safhası arasında, bir intikal devresi teşkil eden 
zaman içerisinde madencinin hangi şartlarla ma
dende işletme faaliyetine devam edebileceğini 
tedvin ediyor. 

Burada bir (b) fıkrası vardır. Bu fıkra 81 
nci maddeye atıf yapar. İlerde 81 nci madde gel
diği zamanda arz edeceğim : Bendeniz bu mü
messil müessesesine itiraz ettiğim için, şimdi 
verdiğim takrir, buradaki (b) fıkrasının kaldı
rılması maksadına matuftur. Maden işletme ve
ya imtiyaz sahibine 'bakanlığın yapacağı tebli
gatı kabul için, mücerret bunun için, bir mümes
sil tâyin etme külfeti yüklüyoruz. Madenci ya 
bir hakiki şahıstır, veya bir şirket şeklinde hük
mi şahıstır. Maden Dairesindeki sicilinden bu
nun kim olduğu bellidir. Binaenaleyh, bizatihi 
doğrudan doğruya madenciye tebligat yapmakta 
hiçbir mahzur yoktur. Ayrıca bir mümessil tâyin 
etme külfeti yüklemek, noterden tasdikli beyan
name vermek, maksadın dışındadır ve fuzuli ola
rak madenciye külfet yüklemek olur. 

Bu itibarla, bu maddenin (b) fıkrasının kal
dırılmasını ve ilerde 81 nci madde geldiği za
man da, «mümessil tâyini» hükmünün kaldırıl
masını istirham ediyorum; hürmetlerimle. Bu
nunla ilgili olarak bir de takrir veriyorum, efen
dim. 

BAŞKAN — Madde hakkında baş&a söz isti
yen?.. Yok. Şimdi, verilmiş olan takriri okutu
yorum : 

Yüksek Başkanlığa 
57 nci maddenin (b) fıkrasının çıkarılmasını 

teklif ederim. 
Çorum 

Faruk Küreli 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim ? 
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GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ORHAN TUĞ

RUL (Bilecik) — İştirak etmiyoruz, efendim. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Ve

rilmiş olan tadil önergesinin nazarı mütalâaya 
alınmasın] oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etıniyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etm.iyenl.er... Kabul edilmişti]'. 

Madde 58. — Maden işletme hakkının veril
mesini istiyen arayıcı bu talepten husule gelen 
hukukunu, Sanayi Bakanlığınca kanuni bir mâ
ni görülmediği takdirde, devredebilir. 

Bu hukuku devralacak şahsın, işletme hak
kının verilmesini istiyenin Devlete karşı haiz 
olduğu hukuk ve tâbi bulunduğa vecibe, taah
hüt ve mükellefiyetleri aynen ve tamamen ka
bul ettiğini, devretmek istiyenin de devre mu
vafakat eylediğini dilekçe ile bildirmeleri şart
tır. 

Devir muamelesi, ikinci fıkrada yazılı husus
ları tarafların Sanayi Bakanlığında yetkili me
mur huzurunda beyan ve tutulacak zaptı imza 
etmeleriyle tekemmül eder. 

İşletme ruhsatnamesi tecdit talepleriyle im
tiyaza tahvil ve imtiyazın temdidi taleplerinden 
mütevellit hukukun devri de yukardaki hüküm
lere tabidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Vole Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 59. — Maden işletme hakkının veril
mesi talebinden mütevellit haklar ve vecibeler 
miras yoliyle intikal eder. 

Bu kanunun 7 nci maddesindeki memnniyete 
tabi bulunan mirasçı, ölüm tarihinden itibaren 
altı ay zarfında durumundaki mâni zail olmadı
ğı takdirde, hukukunu aynı müddet içinde baş
kasına devretmeye mecburdur. 

Mirasçının taahhüt etmesi ve tamamının bu 
maddenin 2 nci fıkrası hükmüne tâbi olmaması 
ve aynı zamanda işletme talebinden doğan hu
kukun tek şahıs uhdesinde toplanmasının temin 
olunmaması takdirinde,* bu hakların bir bütün 
halinde mirasçılar adına istimali, vecibelerin 
ifası ve yapılacak tebligatın kabulü için ölüm 
tarihinden itibaren en geç altı ay içinde miras
çılar rızaen veya kazaen aralarından veya hariç
ten birisini mümessil tâyin ve keyfiyeti mü
messilin muvafakat beyaniyle birlikte noter ma-
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rifctiyle Sanayi Bakanlığına ihbar ederler. İn-
hilâl vukuunda bir ay zarfında bu esaslar daire
sinde yeni bir mümessilin tâyin ve ihbarı lâ
zımdır. 

İşletme hakkı talebi muamelâtından müte
vellit huhukî mesuliyet mirasçılara, cezai mesu
liyet mümessilin şahsına raci olur. Mirasçıların 
umumi hükümler dairesinde mümessile rüeu 
hakları mahfuzdur. 

Mümessil tâyin etmiyen mirasçılar 57 nci 
madde hükmünden istifade edemezler. 

Mirasçıların yukarda yazılı hükümleri ye
rine getirmemeleri halinde hiçbir ihtara lüzum 
kalmaksızın işletme hakkı talebi sakıt olur. Şu 
kadar ki, madenin bulunmuş maden sayılması
na karar verilmiş ise buluculuk hakkı mahfuz 
kalır. 

İşletme hakkı talebinden mütevellit haklar 
ve vecibeler mirasçılar arasında rızaen veya ka
zaen taksim edilemez. Mirasçıların ittifakla ve
recekleri karar üzerine içlerinden veya hariçten 
bir şahsa bütün halinde devredilir. 

Mirasçıların ittifak, edememeleri halinde 
mahkeme bu hukuk ve vecaibin mirasçılardan 
en ehil olana tahsisine, bu mümkün olmazs a sa
tılmasına karar verir. Mahkeme bu hususu ba
sit muhakeme usııliyle hal. eyler. 

Mirasçının maden işletmesi memnu bulun
ması sebebiyle veya hukukun tek şahıs uhdesin
de toplanması maksadiyle yapılacak devirler 
için mirasçıların işletme hakkı talebinden mü
tevellit Devlete karşı olan hukuk ve vecaibini 
tamamen devrettiklerini, devralacak şahsın da 
l)iı hukuk ve veeaibi aynen ve tamamen kabul 
ettiğini gösterir noterlikçe tasdik edilmiş be
yanname ile keyfiyeti Sanayi Bakanlığına bil
dirmeleri lâzımdır. Bakanlıkça kanuni bir mah
zur görülmediği takdirde, durum madenin kay
dına şerhedilir. Devir muamelesi bu suretle te
kemmül eder. 

Mirasçıların 53 ncü maddeye göre rüchan 
hakkını istimali, işletme hakkı talebinden müte--
vellit hukuk ve vecaibin matlup evsafı haiz ve 
aynı zamanda şartname hükümlerine uygun şe
kilde madeni işletmeye talip hakiki veya hük
mi tek şahıs uhdesine devredilmesine bağlıdır. 

İşletme ruhsatnamelerinin tecdidi ve imtiya
za tahvili taleplerinden doğan hakların intikali 
de yukarıki hükümlere tâbidir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 62. — Maden işletme ruhsatnamesi, 
medeni haklarını kullanmaya ehil yalnız bir 
Türk vatandaşına veya madencilik yapabileceği 
statüsünde yazılı ve Türk kanunlarına göre ku
rulmuş yalnız bir tüzel kişiye veya bu hususta 
yetkiyi haiz İktisadi Devlet Teşekkülü ve mü
essesesine veya âmme idaresine Sanayi Bakan
lığınca verilir. 

İşletme ruhsatnamesinin verilmesi Bakanlık
ça kararlaştırılması üzerine altı ay içinde, kanu
ni harem tediyesi, damga pulunun vevdii, 
madenin işletme ruhsatnamesinin bulucusundan 
başkasına itası halinde arama devresindeki mas
raflardan cevher satışı ile karşılanmıyan kısmı
na ait tazminatı bulucuya ödemesi alâkalıdan 
istenir. 

Müddeti içinde ikinci fıkra hükümleri yeri
ne getirildiği takdirde, tebliğ tarihinden itiba
ren iki ay zarfında, mukavele ve şartnamenin 
imza ve teatisi için, Bakanlığa müracaat etme
si lüzumu ilgiliye bildirilir. 

Bu tebligata uyan alâkalı ile Bakanlık ara
sında mukavele ve şartname imza ve teati edi
lir ve işletme ruhsatnamesi maden siciline kay
dolunarak sahibine verilir. Bu ruhsatname ma
den siciline kaydedildliği tarihten itibaren yü
rürlüğe girer. 

İşletme ruhsatnamelerinin müddeti ]') yıl
dan az ve 15 yıldan fazla olamaz. Müddeti bi
ten işletme ruhsatnameleri tecdidedilir. Tecdit 
için, sahada daha işlenecek rezervin mevcut ol
ması, talebin işletme ruhsatnamesi yürürlük sü
resi içinde yapılması şarttır. 68 nci madde hü
kümleri mahfuzdur. Tecdit muamelesi ;.;letme 
hakkı talebinin tâbi olduğu usul dairesinde yü
rütülür. Ancak bunlarda sınır haritası aran
maz. 

Bakanlıkça işletme ruhsatnamesinin tecdidi
ne karar verilirken, şartname hükümlerinde ye
ni duruma intibakı temin maksadiyle değişiklik 
yapılabilir. Bu takdirde 52 nci maddenin 2 nci 
fıkrası hükümleri mahfuzdur. 

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

Madde 63. — Maden işletme imtiyazı verile
bilmesi için Sanayi Bakanlığınca hazırlanan mu-
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kavelename ve şartname metinleri bu hususta 
cereyan eden muameleyi gösteren mazbatasiyle 
birlikte Danıştayca tetkik edilmek üzere Başba
kanlığa gönderilir. Danıştay yaptığı tetkik ne
ticesini Başbakanlığa bildirir-, 

Maden işletme imtiyazı Bakanlar Kurulu 
karariyle verilir. 

İşletme imtiyazı müddeti 40 yıldan az 99 yıl
dan fazla olamaz. 99 yıldan daha az müddetle 
verilmiş olan işletme imtiyazı müddeti, icabında 
yapılacak temditlerle 99 yıla iblâğ edilir. 

Bakanlıkça imtiyaz müddetinin temdidine 
karar verirken şartname hükümlerinde, yeni 
durumda intibakı temin maksadiyle değişiklik 
yapılması caizdir. 52 nci maddenin 2 nci fıkrası 
hükmü mahfuzdur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz i.stiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 65. — Maden işletme imtiyazı veril
mesinin Bakanlar Kurulu kararına iktiran et
mesi üzerine altı ay içinde, kanuni harcın tedi
yesi, damga pulunun tevdii, madenin işletme im
tiyazının bulucusundan başkasına itası halinde 
arama devresindeki masraflardan cevher satışı 
ile karşılanmıyan kısmına ait tazminatı bulucu
ya ödemesi alâkalıdan istenir. 

Yukardaki fıkra hükümleri yerine getirildiği 
takdirde, tebliğ tarihinden itibaren iki' ay zar
fında mukavele ve şartnamenin imza ve teatisi 
için, Bakanlığa müracaat etmesi lüzumu ilgiliye 
bildirilir. 

Bu tebligata uyan işletme imtiyazı talebi ile 
Bakanlık arasında mukavele ve şartname imza 
ve teati edilir ve işletme imtiyazı kararı, maden 
siciline kaydı yapılarak imtiyaz sahibine verilir. 

İmletme imtiyazı kararı maden siciline kay
dedildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?. Yok. Maddeyi oylarmiza arz ediyorum. 
Kabul edneler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 66. — 62 ve 65 nci maddelerde ya
zılı müddetler zarfında, kanuni harcın yatırılma
ması veya damga pulunun tevdi olunmaması veya 
madenin işletme hakkının bulucusundan başka
sına verilmesi takdirinde arama devresindeki 
masraflardan cevher satışı ile karşılanmıyan kıs
mına ait tazminatın bulucuya ödenmemesi veya 
alâkalının taksiri sebebiyle mukavele ve şartna-
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menin imza ve teati edilmemesi hallerinde işlet
me hakkı verilmesine ait karar iptal edilir. 

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

Madde 67. — işletme hakkı sona eren fakat 
tecdit veya temdit ledilmiyen veya 49 ncu mad
denin 5 nci fıkrasına göre bulunmuş sayılan ma
denler için 54 ncü maddede gösterilen usul ve 
esaslar dairesinde zuhur edecek talibine işletme 
hakkı verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oyumuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 68. — işletme ruhsatnamesine müste
niden faaliyette bulunan bir madenin durumunda 
ehemmiyetli inkişaflar husule . gelmesi halinde, 
re'sen veya işletme ruhsatnamesi sahibinin mü
racaat! üzerine madenin imtiyaz mevzuuna ithal 
edilip edilmemesi mahallinde tetkikler yaptırıl
mak suretiyle 51 nci madde hükümleri dairesin
de Sanayi Bakanlığınca kararlaştırılır. 

Mahallinde yapılan tetkikat neticesinde saha
daki cevher rezervinin kemiyet ve keyfiyet 
itibariyle ancak işletme ruhsatnamesine mevzu 
olabileceği tesbit edildiği ve bu durumun alâka
lıya tebliğinden önce de işletme ruhsatnamesi 
müddeti <sona erdiği takdirde, yapılacak yeni^ 
tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde imtiyaza 
tahvil talebinin tecdit talebi olarak yürütülmesi 
istenilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz i%tiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 70. — Aynı cins madene ait ve en az 
birer noktaları müşterek olan işletme hakları 
alâkalıların müracaati üzerine tek bir işletme 
hakkı halinde, bu kanunun imtiyaz işletmesi ve
ya işletme ruhsatnamesi verilmesi hakkındaki 
hükümlerine göre, birleştirilebilir. 

Birleştirme kararı verilirken bir havza halin-. 
de toplanacak olan işletme hakkının süresi \e ta
bi olacağı şartlar ayarlanır. 

Birleştirilen madenlerin münferit sicilleri 
kapatılarak açılacak tek sicile kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 72. — işletme ruhsatnamesi veya iş

letme imtiyazı verilen bir sahada işletme hakkı
na mevzu teşkil eden madenle mahlut olarak ve
ya jeolojik teşekkül itibariyle bu madenle bir
likte işletilmesi zaruri bulunan başka cins ma
denler çıkarsa, işletme hakkı sahibi tarafından 
gerekli. fennî malûmat idareye bildirilmek ve 
keyfiyet tesbit olunmak ve kanuni mahzur bu
lunmamak şartiyle bu madenlerin de işletme 
hakkının şümulüne girdiği işletme ruhsatname
sine veya imtiyaz mukavelenamesine dercolu-
nur. 

Yukardaki vasıflan haiz bulunduğu re'sen 
tesbit olunan işletme hakkı sahaları için, işletme 
hakkı sahibinin müracaatine hacet kalmamaksızm 
keyfiyet doğrudan doğruya işletme ruhsatname
sine veya imtiyaz mukavelesine ilâve edilebilir. 

İşletme hakkı şümulüne ithal edilen başka 
cins madenler bakımından şartname hükümle
rinde değişiklik yapılabilir. 52 nci maddenin 2 
nci bendi hükümleri malıfuzdur. 

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

Madde 74. — Maden işletme ruhsatnamesi 
veya işletme imtiyazı sahibi işletme hakkının tes
cili tarihinden itibaren bir yıl içinde, madenin 
mevcut işletme projesinde veya fen raporunda 
(avan - proje) ve madenin işletme şartnamesin
de yazılı esaslar dairesinde, madende işletme 
faaliyetine başlamaya, 57 nci madde gereğince 
madende faaliyet devam ediyorsa faaliyeti bu 
esaslara göre tanzime mecburdur. 

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

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

Şu kadar ki, tadil teklifinden itibaren bir 
ay zarfında bakanlıkça hilâfına bir ihtar yapıl
maması halinde, işletme hakkı sahibi tadil tekli
fi karara bağlanmcaya kadar, teklifi dairesinde 
faaliyete devam edebilir, 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz isti.ven?... 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Gereğinin yerine getirilmemesi halinde te
minattan 500 lirası irat kaydolunur ve işletme 
halikı sahibine keyfiyet tekrar ihtar edilir. Te
minatın eski haddine iblâğı hakkındaki yüküm
ler mahfuzdur. 

Son ihtara rağmen de gereğinin yapılmaması 
takdirinde işletme hakkı fesholunur. 

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

Madde 79. — Mücbir sebep veya beklenil-
miyen haller dolayısiyle bir madenin işletme faa
liyetinin muvakkaten tatiline, işletme hakkı sa
hibinin talebi üzerine Sanayi Bakanlığınca karar 
verilebilir. 

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

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

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

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

bu ikametgâhtaki mümessile yapılmış olan teb
ligat, aynen maden işletme hakkı sahibine ya
pılmış sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 1 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 82. — işletme ruhsatnameli veya 
imtiyazlı maden sahalarındaki teknik faaliyetin 
tanzim ve idamesi işlerinin en az bir maden mü-, 
hendisinin fennî nezareti altında yapılması şart
tır. 

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

Ayrıca, fennî nezareti deruhde eden kimse 
tarafından maden tekniği ve mevzuatı esasları 
dairesinde verilecek emir ve talimatı yürütme'k 
maksadiyle iş başında daimî olarak asgari bir 
maden teknisyen veya teknikeri veya Maden 
Meslek Mektebi mezunu bir elemanı veya Ma
den Başçavuş Okulunu bitirmiş veya ehliyeti 
evvelce tasdik edilmiş bir maden başçavuşu bu
lundurulması lâzımdır. 

İşletme ruhsatnamesi veya imtiyaz sahibi iş
letme faaliyetine başlamadan fennî nezareti 
deruhde eden mühendis ile daimî olarak iş ba
şında bulunacak teknik elemanın inhilâl vuku
unda yerlerine getirilenlerin, isim ve ikametgâh
larım Sanayi Bakanlığına bildirmeye, bu kim
selerin mezkûr vazifeleri kabul ettiklerini göste
rir noterlikten tasdikli bir beyannameyi tevdi 
etmeye mecburdur. 

Birinci ve ikinci fıkralarda sözü geçen mü
hendislerin fennî nezaret deruhde edebilecekle
ri saha veya sahaların adedi Sanayi Bakanlığın
ca bir yönetmelikle tesbit olunur. 

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

İşletme ruhsatnamesi, imtiyaz sahibi yukar-
daki şartları yerine getirmeksizin sahada işlet
me faaliyetinde bulunamaz. Hilâfına hareketin 
anlaşılması halinde, faaliyet durdurulur ve 121 
nci madde hükümleri tatbik olunur. 

- BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok.. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 84. — Maden işletme ruhsatnamesi j 

veya işletme imtiyazı sahibi işletmede bir imalât j 
defteri tutar ve bir imalât haritası tanzim eder. 
Tanzim olunan imalât haritasının bir nüshasını ı 
esbabı mucibe raporu eklemek suretiyle her yi-
lın Ocak ayında Sanayi Bakanlığına tevdi eder. 

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

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

MADDE 85. — işletme hakkı sahibi 81, 83 
veya 84 ncü maddelerde yazılı mükellefiyetler
den her hangi birisini ifa etmediği veya bunlar
la ilgili vesikalarda hata veya noksanlar görül
düğü takdirde münasip mehil verilerek mükel
lefiyetin yerine getirilmesi veya görülen hata 
veya noksanların tashih ve ikmali yazı ile ih
tar olunur. 

Verilen mehil içinde mükellefiyetin yerine 
getirilmemesi veya hata ve noksanların tashih 
ve ikmal edilmemesi halinde teminattan 500 li-, 
rası irat kaydolunur ve ikinci bir mehil verilir. 
Teminatın eski haddine iblâğı hakkındaki hü
kümler mahfuzdur. 

ikinci mehil zarfında da tebliğ edilen husus
ların yerine getirilmemesi takdirinde, teminat
tan 1 000 lirası daha irat kaydolunur ve son bir 
mehil daha verilir. Teminatın eski haddine ib
lâğı hakkındaki hükümler mahfuzdur. Son meh-
le rağmen de gereğinin yapılmaması halinde iş
letme faaliyeti durdurulur. 

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

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

Madde 86. — Maden aramalarını veya iş
letmelerini tetkik ve teftiş etmek üzere Sanayi Ba
kanlığınca gönderilecek yetkili memurlara, lâ-
zımgelen kolaylıkların ve matlup olan defter 
ve. haritaların ve yeraltı veya yerüstü arama ve 
işletmeleriyle bunlara müteferri tesislerin gös
terilmesi ve işletme ile ilgili bilcümle tafsilâtın 
verilmesi mecburidir. 
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Bu mecburiyete muhalefet veya imtina halin

de alâkalıya Bakanlıkça ihtarda bulunulur. Mu
halefet veya imtinam devamı takdirinde arama 
veya işletme faaliyeti durdurulur. 

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

Madde 88. — Maden işletme ruhsatname
sinden mütevellit haklar ve vecibeler miras yo-
liyle intikal eder. 

Bu kanunini 7 nci maddesindeki memnuiyc-
te tabi bulunan mirasçı, ölüm tarihinden itiba
ren altı ay zarfında durumundaki mâni zail ol
madığı takdirde, hukukunu aynı müddet içinde 
başkasına devretmeye mecburdur. Aksi takdir
de işletme ruhsatnamesi feshedilir. 

Mirasçının taaddüdetmesi ve tamamının bu. 
maddenin ikinci fıkrası hükmüne tabi olmama
sı ve aynı zamanda işletme ruhsatnamesi huku
kunun tek şahıs uhdesinde toplanmasının temin 
olunamaması takdirinde, bu hakların bir bütün 
halinde mirasçılar adına istimali, vecibelerin 
ifası ve yapılacak tebligatın kabulü için ölüm 
tarihinden itibaren en. geç altı ay içinde miras
çılar rızaen veya kazaen aralarından veya ha
riçten birisini mümessil tâyin ve keyfiyeti mü
messilin muvafakat beyaniyle birlikte noter ma
rifetiyle Sanayi Bakanlığına ihbar 'ederler. İıı-
hilâl vukuunda bir ay zarfında bu esaslar dai
resinde yeni mümessilin tâyin ve ihbarı lâzım
dır. 

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

işletme ruhsatnamesi muamelâtından müte
vellit hukukî mesuliyet mirasçılara, cezai me
suliyet mümessilin şahsına raıci olur. Mirasçıla
rın umumi hükümler dairesinde mümessile rücu 
hakları mahfuzdur. 

Maden işletme ruhsatnamesinin mümessil ile 
idaresi, ölüm tarihinden itibaren âzami bir bu
çuk yılı geçemez. Bu müddet zarfında hukukun 
tek şahıs uhdesinde toplanması lâzımdır. 

Müddetleri zarfında mümessil tâyin edilme
mesi veya hukukun tek şahsa devri temin olun
maması hallerinde işletme ruhsatnamesi feshe
dilir. 
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Maden işletme ruhsatnamesinden mütevellit 

haklar ve vecibeler mirasçılar arasında rızaen 
veya kazaen taksim edilemez. .Mirasçıların itti
fakla verecekleri karar üzerine içlerinden veya 
hariçten, birisim1 bütün halinde devredilir. 

Mirasçıların ittifak edememeleri halinde 
mahkeme bu hukuk ve vecaibin mirasçılardan 
en ehil olana tahsisine veya bütün olarak satıl
masına karar verir. Mahkeme bu hususu basit 
muhakeme usuliyle hal leyler. 

Mirasçının maden işletmesi memnu bulun
ması sebebiyle veya hukukun tek şahısta top
lanması maksadiyle yapılacak devirler için mi
rasçıların işletme ruhsatnamesinden mütevellit 
Devlete karşı olan hukuk, veeaip, mükellefiyet 
ve taahhüdatını tamamen devrettiklerini, dev
ralacak şahsın da bu hukuk, veeaip, mükellefi
yet ve taahhüdatı aynen ve tamamen kabul et
tiğini gösterir noterlikçe tasdik edilmiş beyan
name ile keyfiyeti Sanayi Bakanlığına bildirme
leri lâzımdır. "Bakanlıkça kanuni mâni1 görülme
diği takdirde durum madenin siciline, mukavele 
ve şartnamelerine şerhedilir. Devir muamelesi 
bu suretle tekemmül eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 104. — Sicil kütüğü aşağıdaki hu
susları ihtiva eder : 

1. Madenin cinsi, nevi ve işletme hakkının 
verilmesine mesnet olan vasati tenoru, 

2. Bu madenle mahlut olarak zuhur eden 
veya birlikte işletilmesi zaruri bulunan maden
ler, 

8. Maden sahasının sınırı, mevkii, bağlı Uu-
lunduğu köy, bucak, ilçe ve il, 

4. Bulunmuş maden sayılmasına karar ve
rildiği tarih, 

5. Bulunmuş maden vasfının zeval buldu
ğu veya kaldırıldığı tarih, 

6. Bulucunun adı, soyadı, ikametgâhı, bu
luculuk hakkının sona ermesi sebebi ve tarihi, 

7. İşletme hakkının nevi ve müddeti, 
8. işletme hakkının verilmesine esas teşkil 

eden Bakanlık veya Bakanlar Kurulu kararı
nın tarihi ve numarası, 

9. İşletme hakkı sahibinin unvanı veya adı, 
soyadı ve ikametgâhı, 

10. Devir ve intikal mualneleleri, 
11. Eehin edilmiş ise mürtehinin adı, soy-
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adı, ikametgâhı, rehinin sıra ve derecesi, 

12. İşletme, başka işletme ile birleştirilmiş 
ise hangi sicil numarasında kayıtlı madenle bir
leştirildiği, 

18. İşletme hakkının sona ermesi hali ve se
bepleri, 

14. Şerh sütunu. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Ktmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

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

İşletme projesi veya fen raporu varsa tahlil 
raporu, sınır haritası veya krokisi, bulunmuş 
maden'sayılması kararı, bulunmuş maden vasfı
nın zevalini veya kaldırıldığını gösterir vesika, 
buluculuk hakkının sona ermesi sebebini göste
ren vesika, işletme hakkının verilmesine ak ka
rar, Devlet hakkı nisbetine ait karar, işletme 
hakkı sahibi hakiki şahıs ise hüviyet cüzdanı
nın, hükmi şahıs ise kuruluşuna ait statünün 
tasdikli sureti, ticaret sicil kaydı, devre ait 
takrir zaptı, intikale mesnet teşkil eden vesi
kalar,. terhin muamelesine ait talep ve muva
fakat bcyanlariyle rehnin fekkine ait vesikalar, 
mahlûliyet veya birlikte çalıştırılması zaruri 
olan madenlere ait vesika, işletmenin diğer bir 
işletme ile birleştirilmesine ait karar sureti, iş
letme hakkının s-ana ermesine ait karar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 109. — Maden işletme hakkı sahibi
nin maden için yapmış olduğu istikrazdan mü
tevellit borcunu veya ilerde bu maksatla vücut 
bulacak veya vücut bulması muhtemel olan borç
larını temin için maden üzerinde bir veya müta-
addit derece ve sırada ipotek tesis olunabilir. 

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

İşletme hakkı ile bir kül teşkil eden 118 neü 
maddenin birinci fıkrasında yazılı tesis, vasıta, 
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alât ve malzemenin heyeti umurniyesi ipoteğin 
şümulüne girer. 

ipotek alacaklısı, maden işletme hakkı ile 
k,ül teşkil eden ve tapu sicilinde kayıtlı bulunan 
gayrimenkuller üzerinde işletme hakkı sahibi
nin tasarrufuna mâni olmak için umumi hüküm
ler dairesinde tapu siciline şerh verilmesini isti-
yebilir. 

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

Maden ipoteği sicil kütüğündeki ipotek kay
dının terkini ile sakıt olur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Oyunuza, sunuyorum : Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 110. — Maden ipoteğiyle temin edi
len alacaktan dolayı maden işletme hakkı sahi
bi şahsan da mesuldür. '• 

İpotekle takyidedilmiş bir maden işletme 
hakkının âhara devri halinde, bu hakkı devre
denin borçluluk durumunda bir değişiklik hu
sule gelmiyeceği gibi, alacağın teminatını teş
kil eden ipotek de aynen baki kalır. 

Ancak, maden işletme hakkını devralan şa
hıs ipotekle temin edilmiş olan borcu da şahsan 
kabul ve taahhüdettiği ve alacaklı, keyfiyetin 
Bakanlıkça kendisine tebliğinden itibaren, bir 
yıl içinde hakkını evvelki borçluya karşı muha
faza eylediğini yazı ile bildirmediği takdirde iş
letme hakkını devreden evvelki borçlu borcun
dan kurtulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Oyunuza sunuyorum : Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 111. — İpoteğin vâdesi hululünde ^e-
ya alacağın muacceliyet kesbetmiş olması halin
de alacaklı alacağının tahsili için ipoteğin taal
lûk ettiği maden işletme hakkını umumi hüküm
ler dairesinde sattırabilir. 

Maden işletme hakkını iktisabetmek istiyen 
talibin bu hakkın iktisabı için aranan kanuni 
şartları haiz olması lâzımdır. Talip bu şartları 
haiz bulunduğunu Sanayi Bakanlığından alaca
ğı vesika ile ispat eder. İcra Dairesi bu vesikayı 
ibraz etmiş olan talipler arasında satışı. yapar. 

Satışın neticesi İcra Dairesi tarafından Sa
nayi Bakanlığına bildirilir, Keyfiyet maddenin 
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sicil kütüğüne şerh ve ipotek kaydı terkin edi
lir. Devir muamelesi bu suretle tekemmül eder. 

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

Madde 115. — Mâden sahalarından çıkarılan 
cevherlerin imrarı Devlet hakkının ödenmesine 
bağlıdır. 

Devlet hakkı, yabancı memleketlere imrar 
edilecek maden cevherlerinin ihraç iskelesindeki 
FOB bedelleri vasatisi, yurt içine imrar oluna
cak maden cevherlerinin muhtelif bölgelerdeki 
maden işletmelerinin satış bedelleri vasatisi üze
rinden % 1 ııisbetinde alınır. 

Devlet hakkı, maden cevherlerinin imrarı sı
rasında cari tarifeye göre hesaplanır. 

Bu kanunun yürürlüğe konulmasından önce 
verilmiş olan maden imtiyazları da (nispî resim 
esasına bağlanmış olanlar dâhil) yukardaki hü
kümlere tabidir. 149 ve 150 nci maddelerin Dev
let hakkı ile ilgili hükümleri mahfuzdur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. Buyurun, Sayın Oelikbaş. 

SANAYİ BAKANI FEITHİ ÇEiLİKBAŞ 
(Bundur) — Muhterem arlkadaşlar, madenler
den alınan Devlet hafckı ile .alâkalı bir madde
yi 'müzakere ediyoruz. 

Halen yürürlükte ıbulunan Maden Kaınunu-
na göre, alınan Devlet ibalkkı, yüzde 1 İlâ 5 nis-
bet'indedir. Hükümet bu mevzu üzerinde uzun 
münakaşalarda bulunmuş, başka .memleketlerim 
mevzuatını dahi tetkik etmiş, Anayasamızın 
da hükmünü dikkate almak suretiyle, bir mer
hale olarak 'bunu yüzde 1 ilâ 3 olarak tesibit1 

ekmiştir. 
Hükümet tasarısında madenlerin FOB be

delinim vasati değeri üzerinde % 1 - 3 nisbetin-
de Devlet hakkı alınmasına karar verildikten 
sonra 1963 bütçesinde varfidat muhammenatın-
da 'bu nisbetler göz önüne alınmıştır ve bu se
beple 2'2 milyon lira olarak varfidat da yer al
mıştır. 

Geçici Komisyonda, fevkalâde dikkatli tet
kikleri ile, bizim noksanlarımızı da ikmal eden 
değerli ar'kadaşiarTmız, bunu yüzde' bir ola
rak tesb'it etmişlerdir ki, Devlet bütçemitzün 
varidat kalemleri maalesef bu ölçüde bir in
dirim yapmaya müsait bulunmamaktadır. 

Bu itibarla esasen bu tasarının kanuniyet 
kesibıetmesinden sonra (kurulması kararla-ştırıl-
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mış olan Maden 'Geliştirme Bankası ile birlikte, 
madencilerimiz bugüne kadar elde edemedik
leri, nisbeten kolay kredi temin etme imkânla
rına da kavuşacaklarına göre, artık Devlet hak
kının % 1 - 5 iken % 1 - 3 e indirilmesiyle ik
tifa edilmesinde bütçemizin de umumi istekle
ri bakımından zaruret görmekteyiz. Bu itibar
la asgari Devlet (haklarının varidat olarak sağ
layacağı 20 küsur milyonun yüzde 50 nispe
tinde düşmesine sebebiyet verecek olan yüz
de 1 ni kaldırılarak, Hükümet tasarısında tek
lif edildiği veçhile, yüzde 1 ilâ 3 olarak ka
bul edilmesini rica etmekteyiz. 

Bu hususta Sayın Başkanlığa bir takrir | 
takdim edeceğiz. Kabul edilmesini ehemmiyet
le, bütçe varidatımızın tahakkuk ettirilmesi 
bakımından rica edeceğiz. 

REFET AKSOY (Ordu) — Bir sual sora
cağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
• REPET AKSOY (Ordu) — îhraeedileeek 
bu madenlerin POB olarak kıymeti takdir edi
lecek. Fakat bu niisbet iıhracedilecelk madde
lerden peşlin mi alınacak, yoıksa maddenin sa
tılmasından sonra mı 1 

SANAYÎ BAKANI PE'THÎ ÇEDÜKBAŞ 
(Devamla) — îhracatı sırasında. Şkndi muh
terem arkadaşlar, fiyat olarak umumi kon-
joktürde büyük çatışmalar olmadıkça ihraca 
mani olacak nishet değildir. Demin umumi 
konuşmalar 'esnasında krom ile alâkalı bir ar
kadaşımız bâzı mütalâalar serd etmiştir. Muh
terem heyetinizden hiir üye krom mevzuunda 
Hükümete b'ir sual tevcih etmiştir, bunun bfrr 
özelliği vardır, Hükümet bu konuda da çalış
malar yapmıştır, bunu o zıaman'arz etmeyi da
ha uygun .görmekteyim. Esasen nisbet, maden 
cevherlerinim ihracatında rekabet gücünü zaı-
fa uğratmamak maksadiyle her yıl tetiklik edi-
lire'k ona göre tesbit edilir. Tatbikat bu yön
den iühracı güç'leştirici b'ir vaziyet iıhdaıs etmiş 
'bulunmamaktadır. Sayın Aksoy'a karşı mâ
ruzâtım bu. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka saz is-
tiyen1?. Naci öktem, buyurun. 

NACÎ ÖKTEM (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, Muhterem VeikiHn vermiş olduğu iza
hat beilÖrii kendilerince doğrudur. Yalnız 'bu
rada %1 in % 1 - 3 e çıkarılmasını İstemekte | 
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ise de, ben alınan bu % 1 in bile çak olduğu 
kanaatine varmış bulunuyorum. Çünkü bu %• 
1 bile maliyete tesir edecek ve bu sebeple ma
liyet yükselecektir. Bunun için de daha düşük 
vaziyetler ortaya gelecektir. Bu sebeple % 
1 - 3 e çıkarılması bile çoktur. Esasında '% 1 in 
de kaldırılması yerinde olur kanaatindeyim. 

'BAŞKAN — Başka sıöz istiiyen var mı?.. 
Yok. Verilmiş önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Maden Kanununun bâzı maddelerinin de-

ğişt'irilm'esi ve kaldırılması ve 'bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarı
sında nisbete ait 115 nci madde Hükümet ta-
ısarısında % 1 - 3 olduğu halde Geçici Komis
yonca % 1 olarak tek bir nisbete irca edil
miştir. 

Tasarının bu şekilde değiştirilmesi 1963 'büt
çe gelirlerinde 22 milyon lira tahmin edilen' 
bu geliri azaltmaktadır. 

Bu sebeple 115 nci maddenin Hükümet ta
sarısında olduğu şekli ile yani maden cevher
lerinden alınacak Devlet hakkının yüzde 1 ilâ 
3 olarak kabul buıyurulmasını saygılarımla iarz 
ve teklif ederim. 

Sanayi Bakanı 
Fethi Çelikbaç 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İsmail Yılmaz. 
İSMAİL YILMAZ (Bursa) — Muhterem 

arkadaşlar, '0309 sayılı Maden Kanununun bâ
zı maddelerini tadil eden maddelerin müzake
resinle, komisyonun maddelerini esas olarak al
dık ve 105 nci maddeye kadar geldik. 105 nci 
maddeye gelindiğinde, Sayın Vekil tarafından 
bir takrir verildi'. Burada Devlet hakkının 
yüzde 1 ilâ 3 nisb etine yükseltilmesi istenmek
te. Ayrıca Hükümet taranışında da bu husus 
belirtilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, madenci deyince ilk 
bakışta akla zengin gelir. Halbuki hu böyle 
değildir. • Madencilerin yüzde 90 ı, kumarcılar 
gibi kaybetmiştir. Madende 'bilgi ister, tecrü
be ister, kazanç ister. Bu balkımdan som se
nelerde bilhassa maden piyasasından maden
ciler kaçmıştır. Gerek formalitelerini çoklu
ğundan ve gerekse Devlet imrar hakkının çoklu
ğu bakımından. 

Muhterem arkadaşlar; mangenez madenin
de 7 - 8 . 10 liraya kadar tenörü yükseldikçe 
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imrar haikkı alımmaikta idii. İBuigün için halefi 
(de meir'idÜr. Krom. da 'aynı .şeklidedir. Hal
buki bir madenci bir to;n madenden on liira ka
zansa çok büyük paradır, on bin ton ilhraçet-
ıse 100 bin lira kazanır. 

Devletin, imrar Ihaikıkı madenci ile aynı, at-
başı bera!ber gitmektedir. Bu yanlıştır. Hal-
kuki maden. çalıştıran şahıs aynı 'zamanıda 
Gelir Vergisi mükellelfidir. Kazanç temin et-
tiğii takdirde, zaten vetfgi beyannamesinde gös
terecek, verdisini verecektir. Bu sebepte hür 
tıı ad enciklen, bir 'koyundan iki deri alır- gibi, 
hem Devlet hakkı olara'k im rariye bedelli ve heırı 
de 'kazandığından. 'G<elir Vergisi alıyoruz k!i, 
bu bence caiz değildir. Maden/elliğimizin teş
viki. ve çalıştırılması bakımından, bilhassa mah
rukat dâvamızı 'halledecek olan linyit ocakla
rının işletilerek ormanların korunması bakı
mından (esasen, malî portosu büyük bir şey de
ğildir.) Komisyon maddesinin esas alınarak 
115 nci maddenin bu şekilde kalbul edilmeisiini 
arz ve te'klif ediyorum. 

BAŞKAN —^Buyuran Sayın Asım Eren. 
ASİM EREN (Niğde) — Peık .muhterem 'ar

kadaşlarım, bu teiknilk kamun tasarlısı üzerimde 
enik salahiyetli, bilgili, . tecrübeli! larkadaişlatrı-
mızıın ,m!üta']'âa;larTma. şu ana kadar hayran Ilıkla 
şahid olduk ve iştirak ettik. 

An'caık, Devlet hakkı' bir mıantık nnevzuıu ol
duğu iıçlıı burada salâhiyetim olmadığı hallide, 
bu .kaıııun üzerimde söz aılımıak iniecjbuirnyetiin.de 
kaldım. 

Devlet halkkıınıı me. kadar istiyor, kainim t>a-
sarısı? Kıalbul edilen komisyon Nııetniin'e göre 
yüzde 1. (Sayın Baıkanın teklifi bunun % 1 - 3 
arasında değişir şekilde ('tıaibiî hasılatlının yük
seklik veya düşüklüğünle göre ^artırıp, ailça!t-
nıaık üzere) olmasıdır. Bu verileeek olan % 1 
înırairiye Resmi, trruııar Vergisi, haddi zatın
da. maliyetin bir uwsuırun;u teşkil ettiği için, 
masrafa girdiği İçin seniede bir defa* M^art aynı
da verâlmesi icabeden Gelir Vergisinde Usul 
Kanununa göre bunlar zalteım nraısraflara dâhil 
olaıcaık ve biımaıenıaleyh düşülleeektiır. 

Muıhterem arkadaşlarımızın bu hususta em-
ıdişe leıfcmıesiıine nıakall yoktur. Yani, bu daı ay
rıca dâhil olımıaik üzere ısâfi kasılaıt, safi kâr 
•olaraık gösterip de vergisini vcrdiküıen sıoıına, 
tekrar bunnın içeriısinden imrariye vereceık de-
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ğiLdir. tmrariye, yabancı nıeim'leketlere ihra-
Cıedilecek. miaid( inlerimiz, - cevherlerimiz kaıkkın-
da olduğu içim ıbu maddeyi, FX)B olarak iske
leye teslim .ettikten, gemiye yükledikten som<-
raısıma .karışacak 'değil artık. Bu nraddıe gemiye 
yükleniiıuee artık alıcımın maili oluyor. Gerçi 
Ticaret 'Kalnıiıniu gıereğimoe bâzı ı mükellefiyeti er 
yine ihraç. 'iskıeletsine kadar satıcımın üzeninde 
devam eder. Ticaret Kannnıunnın bâzı hüküm-
leri bunu âmirdir. Ama, bunlar bâzı şeylere ta
allûk eder. Sigorta v. s, gibi huısuışlıana* taıaıl-
lûık eder. E\s:aıs .maliyet uınısurlaırı iskelede tah
mili anında.' biter. O itibarla., burada endişe 
edilecek bir lıusms yoktur. Vaıni, ' mıaKrafa. gi
recek olaın. bir imrariyenin del ir Vergis'inıe mun-
zam. bir G-elir Vergisi gibi kaıbııl «lilmıesıi doğru 
•değildir. 

Kaldı ki, muhterem arkadaşlarım, bu. Dev
letin hakkı, yine Türk Milletindin halkladır. 
Türk Milleti k'au dökerek bu toprakları alsırlar-
ca, -ellinde nıu'hal'aıza .etmiş olıan bin1 'millettir. 
Ecdadımızın bu topraklarda- yatan kemiklerinin 
hakkıdır. Onların, maııııına, onlarını yaptukları 
hizmetleri yâdı tezkâr etmek içim bir immaır 
hakkı a!iniyor saymalıyız bumu. Çünkü akımam 
para nereye 'gidecek? Yine bütçeye, yine bu 
milletim giderleriıme gidecek, yiıııe .bizimi saıade-
timiz için sarf edilecek. % 1, % .'] yüzbim İtira-
ıda ne tıutıaır arkadaşla,!'? Âzami >) bin .lira. tutar. 
Yüzbin lirada. Gelir Vergisiyle, şusuyla, busuyla 
40 bin lira gitse yüne 60 bin" lira m'adenciıye, 
miistahlsıla, (kalır. •() itibarla hayatı umumıiyede 
diğer 'bralnişlıardaıkıi kaızaıniç misi)etileninden aşağı 
düşmez. Bilhaıssa yaliiamcı memleketlere EOB 
olaraık mal ihraceden fi.ınmalar büyük fiırmalar-
dır. lîuyurduklaırı gibi, nıejmleket içerisinde 
U'-pak linyit bayileri Vıa'ziyetiınd'e ooalk ısahipıLerl 
değiklirler. Meselâ pek çok ihra-eatçıhır .bili
yorum M, bunlar muıaızizamı ihracat yapımaktaı-
dırbıır. Kromu, em ucuz şıekilde sattukliarı hal
de, niıuıaızzamı para. İcazaııvmalktaıdıriaır. Bu bü
yük ibracatçılar memleket, içimdeki Iküeüık öeaik 
işleticilerle mnkıaiyese edikMuez. Bu itihaırlai, 
beıiıdemi'z ISayın Baikaının teklifimi destekleım'eyi 
memıleıket nıenfaıatine daka. uygun buluyorum. 
Hünmıetlerimlc. 

IBAŞKAN — Madde hakkında başka ,söz is
teyen var mı? Buyurun Komisyon. 

(Yeter yeter sesleri) Lütfen müdahale et
meyiniz efendim.. 
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GEÇİCİ- KOMİSYON ADİNA ORHAN 

TUĞRUL (Bilecik) — Sayın arkadaşlarım, ko
misyonumuz , Türkiye madenciliğini himaye ba
kımından bu kanunda tadilât yapmayı düşün
müştür. Bizde madencilik maalesef diğer mem
leketlerde olduğu igiıbi himaye edilmemiştir. 6309 
sayılı Maden Kanununun madenciyi himayeden 
ziyade, onu iköstekliyen bir kanun olduğunu, 
muhalefet sözcüsü ibeyan etti. Şu halde, 'burada 
•hareket noktamız, ken'di say'ı ve alın teri ile 
kazandığı servetini, devletin topraklarına atıp, 
oradan ıbir fayda sağlamak düşüncesinde lolan 
bir madenciye (herhalde Hükümetin yardımcı 
olması lâzımgeldiğidir. İşte komisyonun hareket 
noktası bu idi. Şimdi bizim Türkiye'deki maden
ciliğimizin % 75 i resmî sektör elinde, ,% 25 i 
de hususi sektör elindedir. Daha çok iş yapmak 
•istidadında olan ,bu P/c 25 lik nisbetindeki ma
denci himayeye muhtaçtır. Devlet sektörü ile, 
hususi sektörün senede verdikleri imrariye mik
tarı -hatırımda kaldığına göre- 10 milyon lira : 

dır. Bunun 7,5 milyon lirası İktisadî Devlet Te
şekküllerinden -yani Etübank v.s, den- «İde edil
mektedir. Şu. halde madenciyi himaye kasdma 
makrun olan getirdiğimiz % 1 e karşı Hükü
metin yüzde 3 gibi bir seyyal iyot istemesi, ica
bında daima yüzde 3 ü tatbik edeceğini de ha
tıra getirebilir. Bu itibarla madenci bir istikrar 
olmasını ister. Arkadaşlar, FOB fiyat üzerinden 
imrariye alınması kolay bir şey değildir. Maden
ci bütün varını yoğunu verip madeni iskeleye 
getirir, tam ıvapura yükliyeeektir, yanında im
rariye için para (kalmamıştır.' Bu hale göre va
pura yüklemek imkânından mahrumdur. Bun
lar ıgiörülmüş, baştan ıgeçmiş hâdiseler olduğu 
için, biz .bütün realiteleri göz önünde tutarak, 
hattâ ,bu imrariyenin tamamen kaldırılması üze
rinde... 

ASIM EREN (Niğde) — Bedava olsun!... 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ORHAN 

TUĞRUL (Devamla) — Bedava değil, ama pek 
tabii olarak madenciyi himaye edelim. Bu mem
lekette madencilik inkişaf ederse, döviz yoklu
ğunun Ibir kısmı hiç olmazsa telâfi edilir, im
kânlar çoğalır diye düşünüyoruz. Bu itibarla 
yüzde bir üzerinde ısrar ediyoruz. Komisyon 
icabederse ıgeri alır, bu şekilde ibir tadilâta yeni
den igideriz. 

BAŞKAN — Komisyon /geri mi alıyor efen
dim? 

3 . 6 . 1963 O : 1 
OEiÇİCÎ KOMİSYON ADINA ORHAN 

TUĞRUL (Devamla) — Hükümetin beyanım 
öğreilelim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Burdur) — Muhterem arkadaşlarım, evvelâ bir 
hususu tavzih etmekte 'fayda görüyorum. Saym 
İsmail Yılmaz, Hükümetin devlet hakkı nisbeti-
ni yükseltmek istediğinden bahsetti. Gerçek bu 
değildir. Gerçek, bugünkü, mer'i kanunumuza 
tgöre devlet hakkı nisbetinin yüzde 1-5 olduğu 
noktasındadır. Şu halde, Hükümetin sevkettiği 
tasarıda yükseltme değil, indirme 'vardır. Bunu 
tavzih etmek istiyorum. Komisyonun kararma 
göre, yükseltme vardır, bu gayet tabiîdir. Fakat 
arkadaşımızın beyanı bu kadar vazıh olmadığı 
için bunu belirtmekte 'zaruret gördüm. 

Şimdi, niçin Devlet hakkı alınmaktadır? De
min arz ettim, başka memleketlerin mevzuatını 
da tetkik ettik, diye. Filhakika yeni Anayasamı
zın İSO ncu maddesi şu hükmü ihtiva etmekte
dir. : «Tabii servetler ve kaynakları, Devletin hü
küm ve tasarrufu altındadır. Bunların aran
ması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Arama 
ve işletmenin Devletin özel teşebbüsle ıbirleşme-
si suretiyle veya doğrudan doğruya özel teşebbüs 
eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır.» 
Şu halde, madenlerimiz Anayasa hükmüne gö
re, Devletin malıdır ve Devletin tasarrufu altın
dadır. Buna mebnidir ki, bu çeşit hükmü .olan 
bütün memleketler de, umumî vergi hükümleri 
dışında, madenlerden ayrıca 'Devlet hakkı alın
maktadır. Zaruret, Anayasadan da doğmakta
dır. Diğer taraftan gelir vergisine tabi mükel
leflerdir, bunlar. Doğru. Fakat arkadaşlar ıgelir 
vergisi mükellefi olan madenciler ödedikleri 
Devlet hakkını masraf olarak 'kaydedip, ona 
göre blânço çıkarmaktadırlar. Bu itibarla mu-
jsaaf bir ödemeden de bahsetmek imkânı yoktur. 
Yani mükerrer bir vergileme, burada katiyen 
mevzuubahis değildir. (Şu halde hukuk tekniğine, 
malî mevzuata tamamen uygun ve ekonomik 
konjonktüre .göre, yüzde 1 ilâ üç arasında Ba
kanlar Kurulunca, her yıl ilân edilmesi imkânı 
olan bir nisbet huzurunuza (getirilmiş bulunmak
tadır. Burada arkadaşımız linyitlerin geliştiril
mesinden bahsettiler, Linyitlerden alınan Geçici 
Komisyonun da teklif ettiği nisbettir, yüzde -bir
dir. Hükümet niçin hepsinden yüzde bir olarak 
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getirmemektedir? Mükemmel kâr .getirebilen, 
gerek iç ve dış piyasa şartlarına ıgöre konjonk
türü müsait olan bir maden cevherinin istihra
cında, Devlet 8-10 milyon liralık (bir varidat te
min- etmekten niçin sarfınazar etsin? Türkiye . 
Devlet -bütçesi bu çeşit bir imkândan mahrum 
olmaya müsait bir kifayette midir? Değildir ar
kadaşlar. Bu itibarla meseleye hangi yönden ba
karsak bakalım, bunda katî zaruret görmekte
yiz. -Arkadaşımızın, bahsettiği mangenezde tonu 
337 70 FOB kıymet hesabedilmek suretiyle % 
2,5 alıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, manganezin istih
racı ile bir başka mümasil maden cevherinin is
tihracı arasında; munzam külfetleri .bakımından 
hissolunur derecede bir fark yoktur. Konjonktü
rü müsait, iyi bir gelir sağlıyor ve dış piyasa--
laırm rekabet gücünü zaıfa uğrattığı ahvalde 
esasen yılı içinde bu .ayarlamalar pekâlâ yapı
labilmektedir. Ve bugüne kadar münhasıran Dev
let hissesi nisbetmin yüksek olması sebebiyle ih
racatta müşkülâta raslanıldığma dair tek bir 
ihracatçıdan şikâyet almış değilim arkadaşlar. 
Çeşitli sebepler vardır. Bunda umumî konjonk
tür bilhassa hâkimdir. Ve hir de memleket ma
den yataklarının ihraç limanlarından oldukça 
uzak olduğu yerlerde navlunun maliyetlerin yük
selmesinde rolü vardır. Yoksa Devlet hakkının 
yüksek olmasından dolayı biz ceviherlerimizi ih
raç edemiyoruz diye, .bugüne kadar bendeniz bir 
şikâyet almış değilim. Huzurunuzda bu derece 
sarih konuşabiliyorum. Çünkü, ihracatın sadece 
bu sebepten kromda gerilediğini iddia etmiye 
imkân yoktur. Üstelik demin arz ettim. Bu ta
sarı kanuniyet kazandıktan sonra, Hükümet ma
denleri ıgeliştirmek için .bir hususi banka kur
mayı düşünmektedir, karar vermiştir ve bugü
ne kadar bugünkü işletme rulhsatnameleri ile 
çalışan madencilerin ipotek ederek kredi bulma 
imkânını buldukları ahvalde dahi bu ipotek mü
essesesi tanınmadığı için, bu ruhsatname ile ça
lışanlara ipotek mukabili kredi alma imkânı da 
sağlanmiş bulunmaktadır. Bir takım büyük ,lko-
laylıklarm sağlandığı bir sırada ve memleketi
mizin de büyük ölçüde vârkîata muhtaç olduğu 
bir devirde, büyük gayretler (göstermemizin lü
zumu (her vesile ile ifade edildiği ıbir devirde, 
mükemmel istiihsal yapabilecek ihraç imkânları
na sahibolan ihracatçılarımızdan müstahsılları-
mızdan % 2,5 veya lüzumunda .'% 3 e kadar 

3 . 6 . 1963 0 : 1 
Devlet hakkının alınmasına mâni olmıya çalış
manın, Devlet varidatı bakımından hiç bir. mu
cip sebebini görmeye imkân yoktur arkadaşla
rım. Bu itibarla demin arz ettim, üstelik 1963 
yılının hütçesi .bunlara göre hesaplanmıştır. 
Onun da asıgari yüzde (50 varidat tenezzülüne se
bebiyet vereceğini tekrar ifade etmek zorunda
yım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Küreli konuşacak mı
sınız ? 

FARUK KÜRELİ (Çorum) — Vazgeçtim 
efendim. 

ÎSMAÎL YILMAZ (Bursa) — Efendim bir 
sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÎSMAÎL YILMAZ (Bursa) — «Satış bedeli 

vasatisi üzerinden», denildiğine göre Vekâlet 
neyi eısas alıyor? 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar, bu yeni bir 
hüküm değildir. Bunun tatbikatı vardır. Bu
güne kadar tatbik edilegelen usul ne ise, o usul 
üzerinde muamele görmekte devam edecekler
dir. Bu husus yeaıi değildir. 

BAŞKAN — Madde hakkımda başka söz is-
tiyen yok. Verilmiş önergeyi tekrar okutuyo
rum. 

(Sanayi Bakanı Fethi Çelikb&ş'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ORHAN TUĞ

RUL (Bilecik) — Efendim, başka maddelere 
intikal edeceği için maddeyi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — önerge Komisyona verilmiştir. 
Maddeyi de yeni istemektedir. Bu hususu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... (Gürültüler) 

> RUHİ SOYER (Niğde) — Maddeyi de isti
yor. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. Riyasetin 
vazifesine müdahale etmeyiniz. Usulsüzlük id
diasında iseniz, buyurun söz alın. Bu mevzuda 
söz istiyen var mı? Yok. 

Madde Komisyona, Komisyonun talebi ve 
Yüksek Heyetinizin kararı ile verilir. Ama 
önerge, Komisyon tarafından taldbedildiği za
man kendilerine verilir. Bu sebeple biz önerge 
yi Komisyona verdik. Maddeyi de karar verir
seniz vereceğiz. Bu hususu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
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memiştir. Sadece önerge Komisyona verilmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlar, saat 19 a gelmiştir, 
bugünkü Birleşimde açık oyunuza sunulmuş 
olan kanun tasarı ve tekliflerinin açık oylama 
neticelerini sırasiyle arz ediyoruz. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri kanun tasarısının oylamasına (294) 
üye iştirak etmiş, (293) kabul, (1) çekinser var
dır, kanun tasarısı Meclisimizce kaibul edilmiş
tir. 

istanbul Teknik Üniversitesince arsa satm-
almması için gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girisıilmesi hakkındaki kanun tasarlısının 
^oylamasına (204) üye iştirak etmiş,. (203) ka
bul, (1) çekinser vardır. 

Nisap hâsıl olmadığından ikinci defa oyları
nıza arz edilecektir. 

Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 
hakkındaki 4898 sayılı Kanunun değişik 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarı
sının oylamasına (218) üye iştirak etmiş, (218) 
kabul, ret ve çekinser yok. Nisap hâsıl olma
dığından ikinci defa' oylamaya arz edilecektir. 

3 . 6 . 1963 0 : 1 
'Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmaları

na imkân veya lüzum kalmıyan harb sefineleri
nin satılmasına yetki verilmesi-hakkındaki ka
nun tasarısının oylamasına (208) üye katılmış 
(208) kabul, ret ve çekinser yoktur. Nisap hâ
sıl olmadığından ikinci defa oylanacaktır. 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından çı
karılan 200 milyon dolarlık bonodan 100 bin 
dolarlık' kısmının satınalınması hakkında Hü
kümete yetki verilmesine dair kanun tasarısıina 
verilen oyların sayısı (231) dir, (230) kabul, 
(1) çekinserdir. Muamele tamamdır. Kanun 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

7242 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine veri
len oy sayısı (193) tür, (178) kabul, (8) ret, 
(7) çekinser vardır. Nisap hâsıl •olmadığından 
ikinci defa oylanacaktır. 

BAŞKAN — 5 Haziran 1963 Çarşamba günü 
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısını mü-
taakııp toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum, 

Kapanma saati: 19,05 

6. — SORULAR VE CEVAPLARI 

A. — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Malatya Milletvekili Ahmet Fırat'ın, 
sulama ücret tarif esimde yapılan adaletsiz tat
bikatın düzeltilmesisin dü§ünülüp düşünülmedi
ğine dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı îlyas 
Seçkin'in yazılı cevabı (7/273) 

Millet Meclisi (Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Nafıa Ve

kili tarafından cevaplandırılmasına tavassutla-
,rınızı saygı ile rica ederim. 

Malatya Milletvekili 
Ahmet Fırat 

1. Mart ayı 1963 ücret tarifesi tanzim edile
cek - sulama - ücretlerindeki vilâyet ve sulama 
sahalarındaki adaletsiz tatbikatın izalesinin dü

şünülüp düşünülmediğinin yazılı olarak bildi
rilmesi. 

T. C. 
Bayundırfok Bakanlığı 28.5.1963 

Hususi Kalem 
Sayı :373 

Komi : Malatya Milletvekili Ah-
ımet Fırat'ın, sulama ücret ıtıari-
felerin'o dair yazılı soru öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 18.3.1963 gün ve 4824-24456-7/273 

isayılı yazımız,. 
Sulaıma ücret tarifesinde yapılan, adaletsiz 

tatibilkatıın düzeltilmesinin düşünülüp düşünül-
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ırtnodiğikiıe dair Mallaltya Miltetveıkiıli Saym Ah
met Fırat tarafından verilen yazılı sora öner
gesinle cevabımız <aş'ağndadnr. 

Saygı i'lıe arz ederim. 
kin 

Bayındırlık Balkanı 

Balkaıv!ığııma bağlı Devirt Su îş'leri Genel Mü
dürlüğümün 6200 ısayılı Kuruluş Kaınonunun 
26 ncı maddesi «T esişlerim işldtJİliin'eileri İçin ih
tiyar olunan bilcümle masraflar faydalananlar 
tarafından ödemliır.» hükmünü sord ctonıiış bıııluırr-
malktadıır. 

Keza aynı kaınunun 28 nci maddesi «Ortala
ma, işletime ücreti bir yıl önce yaıpııkm ınecmu 
işletime ıınalsraıfl arının sulanan sahaya taksimi 
ile elde olumur. Bu ücret malıısu! nevilerine gö-
ro ve yekûn sabit kalacak şekillide1 ayaklanır.» 
hükmünü koymuştur. 

Bu isebeplo aidi geçen kanunum 29 nen mad
desinde belirtildiği üzere «Hesıaiboiluınıacaik üc
ret tarifeleri Maliye ve Tanım. Balkaınıluğınım 
mütalâası alınarak, Bayındırlık Bakanlığının 
ıtıelMifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince tasdik 
ve en geç .o yılın Nisan ayn içimde Genel Mü
dürlükçe ilân olunur.» hükmüne uygun olaırafk, 
mezkûr Balkan! ıiklann< ımüitaflâ» ve ınuvaıfıaıkatl'e-
ri de alıınımaık suretiyle çıkarılan kaırarinaıineler, 
müddeti ilcinde ilân edilmektedir. 

Binaenaleyh, ısulaıma ücret tarifelerinde ada
letsiz taıtbiıkaıtım bahis konusu olmadığı ve ika-
nunıda belirtildiği şekilde tatbikatta devanı 
edileeekltiir. 

3.6 .1963 0 : 1 
2. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 

Çankırı iline ve ilçelerine, 1963 yılı programına 
göre, yapılacak yatırımların neler olduğuna dair 
sorusu ve Bayındırlık Bakanı tlyas Seçkin'in ya
zılı cevabı (7/286) 

7 .4 .1963 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sonumun-IBaıyımıdırılık Bakanlığın

ca. yazıılı olamalk cevaplandı rılmaısuma delâletle
rinizi saygı ile arz ve rica ederini. 

Çamikıın Milletvekili 
• Şaiban Keısıkin 

'Bayındırlıık Bakainlığunea 1963 programıma, 
göre Oanikiin'ya ve kazalarıma yapılıaıcak yaltı-
rım'ların aynı ayrı neler olduğunun! bildirilıme-
siini saygı llıe rica ederim. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanllığı 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 377 

29 .5 .1963 

Millet Meclisi ,Başkanlığına. 
Çankırı ilinle ve ilçelerine 1963 yılı progra

mlıma; göme yapılacak yaıtınmlarıını neler 'oldu
ğuma cMr Çankırı Milletvekili .Sayın Şaıbam 
Keskim taırafınıdan verilen yazılı soru: ömerige-
ısinıiu oevahı ilişik cetvellerle arz olunmuştur. 

Bıayındırlıık Bakanı 
tlyaıs Seçkin. 

Çankın Vilâyeti içinde 1963 yılındaki DSt çalışmaları 

îşin adı 

10 kuyu 
Araştırma sondajı : 
Çankırı 
Taşkın ve kurutma : 
Şabanözü Sam deresi ıslahı 
Merkez - Hacılar köyü taşkın korunması 
İdame ve onarım : 
İki aded iş 
İçme suyu : 

(1000 T.L.) 
1963 te 

sarf 
Keşfi olunacak 

160 
200 

40 

160 
200 

40 
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işin adı 

Merkez - Karadağ ve Kuyuharİlin 
Merkez - Merkez - Şarklı 
Kurşunlu - Kükürt 
Orta - Merkez ve Kalfat gr. • 
Ovacık - Merkez 
Ovacık - Avlagıkaya 
Şabanözü - Merkez 

Vilâyetçe yapılan içme suyu : 
Cîönderilen nakit 
(lön d eril en boru 

3 . 6 . 

1 Köy 
1 » 
1 » 
3 ı» 
1 » 
1 » 
1 » 

Toplam 

1963 0 : 1 
(1000 T.L.) 

Keşfi 

100 
99 
37 

920 
•20 
35 
'20 

4 
1 631 

52 
98 

1963 te 
sarf 

olunacak 

75 
69 
,27 

665 
20 
20 
20 

1 2D6 
r 

Toplam 

Karay onarı Genci Müdürlüğü 

Köprü : 
Çankırı - İskilip yolunda Taytak köprüsü 
Han kırı - tskilip yolunda Çorak köprüsü 
Devres - Kurşunlu yolunda Devres 'köprüsü 
TTamamlı - Ovacık yolunda Hamamlı köprüsü 
Çarıkın tünde Hüseyinli köprüsü onarımı 
Rakını : 
348 Km. yolun bakımına 

flin ele alacağı işler : 
ti yolu yapımı : 
TTamamlı - Ovacık 
Ovacık - Karabük H. 
Kızılırmak - Sunlgurlu 

150 

Tul M. 

40) 
10) 
30 
60 

Km. 

27—36 
27—36 
0—5 
0—7 

N< ıkit 
Bono 

ödenek 
T.L. 

20 000 

10 000 
10 000 

"120 000 

584 492 
272 484 

100 000 
50 000 

175 000 

325 000 

ti yolu bakımı : 
Şabanözü - Çubuk - Hudut 
SiiKikiü - Kızılırmak 
ti t - Korıgun - Kurşunlu 
Çankırı - Yapraklı 
Şabanozu - Orta - Çerkeş 
tsmetpaşa - Ovacık 

8 
35 
12 
31 
28 
27 

10 560 
46 760 
15 840 
40 9İ20 
36 960 
35 640 
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îşin adı (Km. 

îlt - Dumeli - Saray 
îlt - Bayramören 

Tesisler : 
Atelye, garaj ikmali 
Köy yolu yapımı : 
Yüklü - Sarıkaya 
îlt - Abca - Karadayı - Şarklı 
Çankırı - Ovacık - Taytak 

Köy yolu bakımı : 
Çankırı - Ovacık - Taytak 
Yüklü - Sarıkaya 
Yapraklı - Yüklü - Babca 

6 
20 

ödenek 
T.L. 

7 920 
26 400 

1221 000 

150 000 

0—11 
0—5 

20-50 

100 000 
100 000 
80 000 

280 000 

20 
24 
5 

8 000 
9 600 
2 000 

19 600 

Çankırı îlinde 1963 yılında yapılacak şehir ve köy okullan 

A) Yeni yapılan köy okulları : 

Sıra 
No. 

1 
12 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Kazası 

Çankın Mer. 
Çankırı Mer. 
Eldiven 
Şabanözü 
Orta 
Orta 
Orta 

. Yapraklı 
Yapraklı 
İlgaz 
İlgaz 
Kurşunlu 
Kurşunlu 
Çerkeş 
Çerkeş 
Eskipazar 

Köy veya 
mahalesi 

Sakarya 
Güney ıKışla 
Oölez Kayı 
Karaören 
Ortab ayındır 
Elden 
Kalfat 
Bugataksökü 
Ayva 
Okçular 
Akçaören 
Dumlupmar 
Dumanlı 
Çalçıören 
ööynükçukuru 
Başpmar 

ıKeşif tutı 

105 382 
62 687 

112 585 
146 421 
105 382 
105 382 
113 106 
66 381 

112 585 
66 381 

" 112 585 
156 935 
146 421 
112 585 
112 585 
112 585 

arı 

41 
83 
66 
83 
41 
41 
70 
83 
66 
83 
66 
71 
83 
66 
66 
66 

Derslik 
adedi 

2 
1 
12 
3 
2 
2 
5 
1 
e 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
12 

Lojman 

2 li 
1 li 
2 li 
3.1ü 
2 1i 
2 li 

1 li 
2 li 
1 li 
2 li 
3 lü 
3 lü 
2 li 
2 li 
2 li 
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Sıra 

No. 

17 
18 
19 

Kazası 

Eskipazar 
Ovacık 
Ovacık 

Köy veya 
maîıallesi 

Çömekçiler 
Erkeç 
'Beydilli 

Toplam 

Keşif tutarı 

1112 585 66 
112 585 66 
m 381 83 

1 928 445 20 

Derslik 
adedi 

2 
2 
1 

40 

Lojman 

2 li 
21i 
1 li 

18 

Çankırı İlinde 1962 yılından devam eden okulların ikmal inşaatları 

B) Şehir ve köy okulları : 

Çankırı 
» 

» 

Merkez 
Danabaş 
Cacıklar 
Kavlaklı 
Hallaçlı 

Toplam 

Genel toplam 

518 446 
92 463 
69 140 
70 682 
43 711 

794 444 
il 928 445 

2 722 890 

91 
55 
14 
ı24 
99 

83 
20 

20 

10 
2 
2 
2 
1 

17 
40 

57 

2 li 
2 li 
2 li 
1 li 

4 
18 

22 

89 ncu Birleşim tutanağı sonuna ekli 131 -S 
çaktır : 

7. — DÜZELTÎŞLER 

Sayılı basmayazıda aışağıdaki düzeltişler yapıla-

Sayfa Sütun Satır Madde Yanlış, Doğru 

67 
.67 
,68 
68 
74 
76 
77 
85 
87 
89 
96 

100 
108 

o 

2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 

21 

22 
34 

-22 
32 
28 
35 
18 

sondan 4 
24 

22 ve 24 
4 

15 
2 

1 
• 1 

2 
2 

28 
40 
40 
62 
68 
79 

115 
144 

G. 7 

i 
doryum 
Kuars kristalleri 
.rüsumu, ilmühaber 
yönetmelikte 
mahalli de 
temin olunmaması 
taksim edilmez 
lir. Ve işletme 
durumuna 
tadiline 
(nispî resim 
tarafların inti 
olup 13 . 3 . 1*)54 

radyum 
Kuars kristalleri ve kuvarsit, 
rüsumu, mezkûr ilmühaber 
yönetmelikle 
mahallinde 
temin olunamaması 
taksim edilemez 
lir ve işletme 
durumunda 
tatiline 
(nisbî reisim 
tarafların ilhti 
olup 11.3 .1954 
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Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kuruluş ve. görevleri kanun tasarısına verilen oyların netices 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 294 

Kabul edenler : 2Q3 
Reddedenler : 0 

Çekinse rler : 1 
Oya katllımıyanlnr : 148 

Acık üyelikler : 8 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Ahmet Savruîi 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Rıza Poliat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Rayif Aybar 
Nihat Berkkan 
Mustafa Kemal Erko-
van 
ismail Gence 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

[Kabul 
ANTALYA 

Etem Ağva 
ihsan Ataöv 
Ömer Eken 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su 

ARTVÎN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
ismet Sezgin* 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Hafl.it Rıza Ünal 

BÎTLÎS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Balfcacıoğlu 
Kemal Demir 

edenler] 
I BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
Mehmet öz bey 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem ' 
Ekrem Palksoy 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail YıLnıaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 

I ' Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çofoanoğlu 
ibrahim Kooatürk 
Remzi Şenel 

| Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazma özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğh; 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cem alçılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin üzer 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN. 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
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Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Neomeddin Küçüker 
Nureddin Özdemir 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğl.:. 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali İhsan Balıım 
Lokman Başaran ı 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Z©kâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
İsmail Hakkı Tebinel 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

İZMİR I 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinaşd Osıma 
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Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâitii; Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan ' ~ • • ' 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçulk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü < özal 
Fakih Özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

3 . 6 . 1963 0 : 1 
KÜTAHYA 

Ahmet Bozbay 
Ali Eribek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kiray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten 
Şevket Ragit Hatiboğlu 
Yakup Kadri Kara-
osmanoğTa 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğîıı 
Enver Kaplan 
Adnan Kara küçük 

™ " MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdar oğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Osıkay 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 

I Arif Hikmet Onat 
Ata TopaJjoglu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslhîttin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu , 
Fevzi Geveci 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Ceylân 
Ilyas Kılıç 
Osun an Şahinoğlu 

SÜRT 
I Cevdet Aydın 
j Süreyya öner 

Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
IIasim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli *' 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Bayfoura 
H. Ali. Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

I Ali Rıza Ulusoy 
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TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 
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URFA 

Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
îbrahinı BıüanaJp 

3 . 6 . 1963 O 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
thsan Bedirhanoğlu 
Muhlis Görentaş 

YOZGAT 
tsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar 

[Çekinser] 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Kenan Eaengtn 
Fevzi Fırat 
Raimiz Karakaşoğhı 
Suphi Koaaik 
S&dık Tekin Müftüoğru 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

l Oy* katilmtyanlar] 
ADANA 

Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu (î.) 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
tbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan. Dinçer (B.) 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Osmıan Bölülkbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Muhlis Et€ (B.) 
tbrahim Sıtkı Hatip-
oğhı 
tbrahim îmirzalıoğJU' 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin (B.) 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
Raf et Eker 
Nazmi Keriımoğîu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydın çer 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Ahmet thsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil tnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

. DENİZLİ 
Sinan Boena 
ismail Ertan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral • 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Vefük Piriçeioğlü (B.) 

ELAZIĞ 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinıo-ğlu 

GAZİANTEP 
Osıman Orhan Bil«n 
Muzaffer Canbolat 
Ali thsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Naim Tirali 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır (t.) 
Abdullah Çilli • 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu > 

İÇEL 
Mazhar Arıkan (1.) 
thsan önal 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Suphi Bayika.ni 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk.V.) 
Tahsin Demiray 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
I]hami Sanear (B.) 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yol aç 

İZMİR 
Mehmet Ali Ay taş 
Muzaffer Döşemeci 
Ziya Hanhan (I.) 
Saim Kaygan 
Kadri özek 

KARS 
Neomettin Akan 

KASTAMONU 
Fethi Doğan çay 
Sabri Ke»kin 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzi oğlu (B.) 
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Mehmet Göker 
Bahri Yaar 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Fikret Piliz 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Süreyya Sofu oğlu 

KONYA 
Mekki Keskin 
Fakih özfakih 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt (î.) 
Ahmet Fırat (î.) 
îsmet İnönü (Başbakan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
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Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Sami özıürk 

NBVŞEHİR 
ITalit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoglu 

îflĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 

3 . 6 . 1963 O : 1 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Buırhan Akdağ (I.) 
Ekrem Alican (B.) 
Hami Tezkaıı 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sansözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nsurni ökten 
Kâmuran Ural 
Zeki Yagraurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizauıoğlu 
Celâl Sungur (İÜ.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 

Aydm 
Erzurum 
Hatay 

[Açık üyâUkler] 
İstanbul 
Kocaeli 
Manisa 

1 
1 
1 

Muş 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 

— 
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M. Meclisi B : 89 3 . 6 . 1963 O : 1 
îstanbul Teknik Üniversitesince arsa satınalınması için gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri

şilmesi hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu. 

(Yöter sayı yoktur'.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

AFYON KAEAHlSAE 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
îsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
îsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
ismail Gence 
îhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Ete m Ağva 
îhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
204 
203 

0 
1 

238 
8 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
* Cihat Bilgehan 

Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî îslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BÎTLÎS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
ibrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
îsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Şefik înan 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
ihsan Tombuş 

DENÎZLÎ 
Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
Talât Asal 
Ilhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
îbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 

Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoglu 
Sekip inal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Naci öktem 
ismail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
îhsan Gürsan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

— 486 — 



KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mahmut Geçioğlu (î.) 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
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Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 

MARDİN 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 

3 .6 .1963 0 : 1 
ORDU 

Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveei 
Ilyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
Muhlis Görentaş 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftü- oğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

ANKARA 
Raif Aybar (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 

[Çekinser] 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

[Oya kattlmıyanlar] 
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Bülent Eoevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (B.) 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
tbrahim îmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin (B.) 
Abdülhak Kemal Yö
rük (B.) 

ANTALYA 
Rafet Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerim oğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Gökhan Evliyaoğlu 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Tnrsrnt 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet Özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Mustafa Tayyar 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 
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ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
Neemi Ökten (B.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
ismail Ertan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Aîrizoftlu (B.) 
Hilmi Oüldoğan 
Recai tskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Sen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perin çek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 
Kudret Mavitan 

GÎRESUN 
ibrahim Etem Kıhçoğlu 
Naim Tirali 

3 . 6 . 1963 O : 1 
GÜMÜŞANE 

Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır (1.) 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan (I.) 
liurhan Bozdoğan 
Celâl "Kılıç. 
thsan ön al 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Oülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak: 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim GökayJ 
(B.) 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Vahyi özarar 
tlhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yol aç 

IZMtR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
Ziya Hanhan (I.) 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Okyay 
Sırrı Öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgili 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt (I.) 
Ahmet Fırat 
ismet inönü (Başba
kan) 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 
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MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemalî Bayazıt 
Enver Kaplan -
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 
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ORDU 

Ata Bodur 
Ferda Güley 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloî>iu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp (î. Ü.) 

SİİRT 
Cevdet Aydın 

3 . 6 . 1963 0 : 1 
SİNOP 

Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 
P'ethi Mahramlı 
Hayri Mümcuoğlu 

TOKAT 
II. Ali Dizman 
Zeyyat Koe.amemi 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
(B.) 
Solâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kar* 
Nazrni ökten 

Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
thsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Ha'kkı Akdoğan 
tsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (l.Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 

[Açık üyelikler] 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 

1 
1 
1 
ı 
1 

Manisa 
Muş 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
1 
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M. Meclisi B : 89 3 .6 .1963 0 : 1 
Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyoçlan için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 
4898 sayılı Kanunun değişik 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısına verilen oyların 

sonucu 
(Yeter sıayı yoktur, tekrar oylanacaktır.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Mehm«t Turgut 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
ismail Genee 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etem Ağva 
ihsan Ataör 
Ömer Eken 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu | 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 218 

Kabul edenler : 218 
Reddedenler : 0 
ÇeMnserler : 0 

Oya katılmıy anlar : 224 
Açık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi öeliklbaş 

BURSA 
ibrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya »Uğur 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Ara t | 

1 Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman 3ilgen 
Ilhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM i 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli | 

1 ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin Özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip inal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 

— 490 — 



Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddîn Güven 
Hilmi Oben 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Zekî Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğhı 
Mehmet Geçioğlu (î.) 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Sarıibrahimoğlıi 

M. Meclisi B : 89 

MANİSA 
Neriman Ağaoğhı 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 

3 . Ö . 1963 ö : 1 
MARDİN I 

Talât Oğuz 
MUĞLA 

Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Asım Eren 
Euhi Soyer 

O R D U I 
Yusuf izzettin Ağaoğlu I 
Refet Aksoy 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
At>a Topaloğlu j 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy I 

SAMSUN | 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 

îlyas Kılıç 
SİİRT 

Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin ö^gen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan | 

Hasan Dinçer • (B.) 
Şevki Güler 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Ody akmaz 
Reşat Turhan 

TOKA* 
Sabahattin Bayburâ 
H. Ali Dizman 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlü 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
Muslih Görentaş 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Nevzat Şener 
ANKARA 

Raif Aybar (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

[Oya kahlmıyanlar] 
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Muhlis Ete (B.) 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim îmirzahoğlu 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin (B.) 
Abdüılhak Kemal Yö
rük (B.) 

ANTALYA 
Rafet Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerim oğlu 

ARTVİN 
Nihat Âta 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Tirit.o§lu 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
ıNurettin Ok (Bşk. V.) 
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ÇORUM 

- Muzaffer Dündar 
Neemi Ökten (B.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
ismail Ertan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçtiker 

HATAY 
Bahri Bahadır (I.) 
Abdullah CiUi 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

ÎÇEL 
Mazhar Arıkan (I.) 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
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İSPARTA 

Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Göka.̂  
(B.) 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
tlhaımi Sanear (B.) 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgarı 
Malik Yol aç t 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Ziya Hanhan (I.) 
Saim Kaygan 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdernir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
irfan Baran 
Makisi Keskin (Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
(Bıaşbakan) 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Öğu'zdemir Tüzün 
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ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Sadi Pehlivanoğlu 

BİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad 'Sinmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ (1) 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 

^ 
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Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp (î. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak (B.) 

[Açık ü\ 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İstanbul 1 
Kocaeli 1 

3 . 6 . 1963 0 : 1 
TOKAT 

Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
(B.) 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 

Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 

yetikler] 
Maı&sa 1 
Muş 1 
Zonguldak 1 

Yökûn 8 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan BedirhanoğlU 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Ismair Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Oelâ'l Sungur (1. Ü.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 

( > • < < » - * » • 
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M. Meclisi B : 89 3 . 6 . 1963 O : 1 
Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân veya lüzum kalmıyan harb sefinelerinin sa

tılmasına yetki verilmesi hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu. 

(Yeter sayı yoktur-.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur BâM 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Hıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
ismail Büstü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
ismail Gence 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Agva 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Nedim Müren 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çeflrinserler 
Oya katılmıyaaılar 

Açık üyelkler 

450 
208 
208 

G 
0 

234 
8 

[Kabul 
Kegat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURSA 
ibrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 

edenler] 
Faruk Küreli 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
îlhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlı 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip inal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
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Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
îhsan Gürsan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
îhsan Kabadavı 
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Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

3 , 6 . 1963 O •: 1 
MUŞ 

Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 

Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Bayburt 
H. Ali Dizman 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON -f 
Ekrem Dikmen f;-
Ahmet Şener -kL 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 5 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel • 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu • 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
Muslih Görentaş 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğju 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebügin 

[Oya kaUlmvyanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu (1.) 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal iSanibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif A-talay 
Mahmut Deniz 

Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Raif Aybar (B.) 
Osman İBölüıkbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (B.) , 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim îmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin (B.) 

Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdüöıak Keımal Yö
rük (B.) 

ANTALYA 
Rafet Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
Naznç Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
SaJbit Osman Avcı ( t ) 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 
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BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Ahmet îhsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLÜ 
Zeki Baltaeıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil inal 

BURDUR 
Fethi Çelikfbaş (B.) 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Necmi ökten (B.) 

DENtZLÎ 
Sinan Bosna 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şahmus Arslan 
Recai tskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 
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EDİRNE 

Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HATAY 
Bahri Bahadır (1.) 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan (I.) 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak i 
Ziya Altınoğlu 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ratip tTahir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 
Ali Coşkun Kırca | 

3 . 6 . 1963 O : 1 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
II hami Sancar (B.) 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarh 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
Ziya Hanhaıı (I.) 
Saim Kaygan 
Şinasi Osm a 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil Özmen | 

KOCAELİ i 
Sahabettin Bilgisu 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
irfan Baran 
Mekki Keskin (Bşk. V. 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nuratt'in Akyurt (I.) 
Ahmet Fırat (I.) 
ismet inönü (Başba
kan) 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
(B.) 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

NEVŞEHİR 
Hfilit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
TTavdar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Simıen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ (1.) 
Ekrem Aliean (B.) 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 
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SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (î. Ü.) 
Osrran Şahinoğlu 

SÜRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Kar ah an 

SİVAS 
Eahmi Çeltekli 

M. Meclisi B 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğİu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 

89 3 .6 .1963 0 : 1 
TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
(B.) 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 

Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
thsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
îsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (Î.Ü.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
istanbul 
Kocaeli 

[Açık üyelikler] 
1 
1 
1 
1 
ı 

Manisa 
Muş 
Zonguldak 

Yekûn 
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Birleşmiş Miletler Teşkilâtı tarafından çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 100 000 dolarlık 
kısmının satınalmması hususunda Hükümete yetki verilmesine dair kanun tasarısına verilen oyla

rın sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
İsmail Gence 
İbrahim îmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün •, 

ANTALYA > 
Etem Ağva 
İhsan Âtaöv 
Ömer Eken 
Nihat Su 

Üye sayısı : 450 
Oy veırenler : 231 

Kabul edenler : 230 
Reddedenler : 0 
Çefckıaerler : 1 

Oya katılmıyanlar : 220 
Açık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Saffet Eminağaoğlu 
AYDIN 

Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kİanpulat 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray , 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
*f"1 l • M ı , 
ibrahim Oktem 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 

Baha Cemal Zağra 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Âkay 
Burhan Arat 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 

Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
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İSTANBUL 

Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
tsmail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Zeki Zermı 

ÎZMÎR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
îhsan Gürsan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
thsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
îsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Vedat Âli Özkan 

Mehmet Sağlam 
KIRKLARELİ 

Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzueu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 

Enver Kaplan 
MARDİN 

Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
İlhan TeMnalp 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner * 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Cevad Odyakmaz i 
Reşat Turhan f ! 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğln 

TOKAT I 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
,Reş*t öâde* 
Bekir ŞeyRöğîu ; 
Ali Rriza Üİıisoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmeti* 
Ahmet Şener' "" 
Ali Rıza Uzuner" 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT •' 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebiifin, 

[Çekinser] 

ORDU 
Yut raf İzzettin Ağaoğlu 
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[Oya katıl mty anlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu (î.) 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sanibrahimoğlu 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
tiHtail Sarıgöz 

ANKARA 
Raif Aybar (B.) 
Osraran 'Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Brko-
van 
Muhlis Ete (B.) 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin (B.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yö
rük (B.) 

ANTALYA 
Rafet Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğl» 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Necmi ökten (B.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
tbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HATAY 
Bahri Bahadır (î.) 
Abdullah Cüli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan (î.) 
Burhan Bozdoğan 
Celftl Kılıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 

Ali Coşkun Kırca 
. Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
tlhami Sancar (B.) 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
Ziya Hanhan (1.) 
Saim Kaygan 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Avııi Doğan î ı 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzîoğlu (B.) 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
İhsan Kabadayı 
MekM Keskin 
(Bşk.V.) 
Fakih özfakih 
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KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nureıtttin Akyurt (I.) 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
(Başbakan) 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemalî Bayazıt 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

M. Meclisi B : 89 
MUŞ 

Sait Mutlu 
NEVŞEHİR 

Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sinmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burttıan Akdağ (I.) 
Ekrem Aliean (B.) 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
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Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
(B.) 

Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNOELt 
Fethi Ülkü 

URPA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur (I. Ü.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi F ı ra t ' 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
istanbul 
Kocaeli 

[Açık üyelikler] 
Manisa 
Muş 
Zonguldak 

Ydkını 
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7242 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine verilen oyların 

• 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Karamüftüoğlu 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Rıza Pölat 

AMASYA ~~ 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
ismail Gence 
ibrahim Imirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etem Ağva 
ihsan Ataöv 
Ömer Eken 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

Üye sayısı : 4 50 
Oy verenler : 193 

Kabul edenler : î 78 
Reddedenler : 8 

Çekinserler : 7 
Oya katılınıyanlar : 2 49 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 

BÎTLÎS 
Müştak Okumuş 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 

DENÎZLÎ 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemaleılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sekip inal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

(Yeter sayı yoktur.) 

İSTANBUL 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
ihsan Gürsan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERt 
Abdülhalim Araş 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
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KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 

"Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü Özal 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 

Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 

Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu (1.) 
Kasım Gülek 
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MANİSA I 

Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ I 
Hasan Fehmi Evliya I 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
ilhan Tekinalp 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğluj 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

I Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 

'..) Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin 
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SAKARYA 

Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 

SÜRT 
Süreyya Öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Reşat Turhan 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 

Ahmet Topaloğlu 
ADIYAMAN 

Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 

H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışağlu 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Samı Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilei 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 

EDİRNE 
îlhami Ertem 

[Reddedenler] 
• GÜMÜŞANE 

Sabahattin Savacı 
İSTANBUL 

Ömer Zekâi Dorman 

KONYA 
Ömer Kart 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

ADANA 

Ahmet Savrun 

BURSA 

Ahmet Türkel 

[Çekinserler] 
HATAY 

Ali Muhsin Bereketoğlu 

KASTAMONU 

ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

Nerin 

Sami 

Rama 

[Oya kahlmıyanlar] 

ADANA 

Ahmet Savrun 

BURSA 

Ahmet Türkel 

[Çekinserler] 
HATAY 

Ali Muhsin Bereketoğlu 

KASTAMONU 

ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

- 503 — 



M. Meclisi B : 89 3 . 6 . 1963 O : 1 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
.Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
Rai'f Aybar (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (B.) 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin (B.) 
Abdüılhak Kemal Yö
rük (B.) 

ANTALYA 
Rafet Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç. 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Şadı Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Srddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğln 
Ahmet Çakmak 

Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Necmi ökten (B.) . 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDtfcNE 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHÎft 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Caribolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HATAY 
Bahri Bahadır (I.) 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan (1.) 
Burhan Bozdoğan 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Ab ak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 

Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
llhami Sancar (B„) 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 

Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüspala 
Ziya Hanhan (1.) 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüspala 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
M'eikki Keskin 
(Bşk. V.) 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

504 — 



MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt (I.) 
Ahmet Fırat (t.) 
îsmet inönü (Başba
kan) 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Yahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

M. Meclisi B : 89 
MUŞ 

Sait Mutlu 
NEVŞEHİR 

Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ (î.) 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 

3 . 6 . 1963 O : 1 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

StîRT 
Cevdet Aydın 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural« 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
(B.) 

Seİâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih G-örenta§ (î. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur (1 Ü.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 

Aydın 
Erzurum 
x£atay 
Isttanbul 
Kocaeli 

[Açık üyelikler] 
1 
l 
ı 
1 ' 
1 

Manisa 1 
Muş , 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 8 





Dosun. : 1 
Topknu^ M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı-

Edime Milletvekili llhami Ertem'in, 5434 «ayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa ek kanun teklifi ile C. Senatosu istanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine ve üç arkadaşının, S434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna ek 7242 sayılı Kanunun muvakkat maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifleri ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 

(2/24, 2/207) 

Edirne Milletvekili llhami Ertemin 5484 sayılı T. 0. Emekli Sandığı Kanununa ek kanun teklifi 
(2/24) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek kanun teklifimi gerekçesi ile birlikte sunuyorum. 
Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 

7 . 12 . 1961 
Edirne Milletvekili 

' """ *"" ' ÎHhami BrHm 

5484 sayılı T. 0. Emekli Sandığı Kanununa ek kanun teklifinin gerekçesi 
T. Ö. Anayasasının 10 ncu maddesi : 
(Devletin, fert huzuru sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşaaaıyan bütün engel

leri kaldıracağını ve insanın maddi ve mânevi varlığının gelişmesi için gerekli şartlan hazırlı-
yacağmı); 

31 nci maddesi : . - m -
(Herkeste, meşru bütün vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde 

davacı ve davalı olarak, iddia ve savunma hakkına sahibolduğunu); 
42 nci maddesi : 
(Devletin, çalışanların insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için 

gerekli tedbirleri alaeağmı); 
114 ncü maddesi : 
(İdarenin hiçbir eylem ve işleminin, hiçbir halde, yargı mercilerinin denetimi dışında kala-

mıyacağmı) bildirmesi karşısında Anayasaya aykırı oldukları açık bulunan 6435 sayılı Kanunla, 
7242 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin yürürlükten kaldırılması gerekir. 

Zira, bu kanunlar, vazifelerinden uzaklaştırılma gibi mânevi ve malî en ağır işlemler karşısın
da memurlara ne savunma, ne de tarafsız bir kaza merciinde itiraz edip hakkını arama yetkisi 
tanımamaktadır. 

Üstelik, 7242 sayılı Kanunun muvakkat maddesi, ikramiye miktarını yarıya indirmekle, me
muru ve ailesini vicdanın kabul edemiyeceği bir mahrumiyete sürüklemektedir. 

Böyle istikrarsız bir nizam içinde memurun şevkle vazifesine bağlanması, huzur içinde çalışa
rak randıman vermesi fazla iyimserlik olur. 

Mesele, bu kanunları ilga etmekle bitmiş olmaz. Ancak, 30 yıllarını doldurmadan haklarında 
bu kanunlar tatbik edilmek suretiyle vazifelerinden uzaklafUnlanlann veya yan ikramiye ile 
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emekliye ayrılanların, yaş haddini doldurmıyanlariyle memur olma vasıflarını kaybetmiyenleri-
nin maaş ve müktesep haklariyle memuriyete tekrar alınmaları şartiyledir ki, millî huzurun teessü
sü geniş ölçüde sağlanabilir. 

Esasen, Hükümet programında da (Devletin bütün teşkilâtında devamlı huzurun temin edil
mesi ile birlikte, vatandaş münasebetlerinde geçmiş siyasi mücadelelerin yaralarını tamamiyle te
davi etmek) vâdedilmektedir. 

Mevzuatımızda ehliyetsiz memuru tasfiye edici hükümler bulunmakla beraber, teklifle bakanlık 
ve idarelere hizmete yaramıyacak memurları tekrar vazifeye almamak yetki ve imkânının tanın
ması da ihmal edilmemiştir. 

Yukarda arz ettiğim mucip sebepler muvacehesinde huzuru tesis, mağduriyeti telâfi, memura 
çalışma şevki temin bakımından ekli kanun teklifi yüksek huzurunuza sunulmuştur. 

7 . 12 . 1961 

Edirne Milletvekili 
tlhami Ertem 

EDİRNE MİLLETVEKİLİ ÎLHAMÎ ERTEMİN TEKLÎFÎ 

- 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığa Kanununa ek kanun teklifi 

MADDE 1. — 6435 sayılı Kanunla 7242 sayılı Kanunun muvakkat maddesi yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

MADDE 2. — 30 hizmet yılını doldurmadan haklarında 6435 sayılı Kanunla 7242 sayılı Ka
nunun muvakkat maddesi tatbik edilmek suretiyle emekliye ayrılanlardan, halen yaş haddini 
aşmamışlarla, memur olma niteliğini kaybetmemiş olanlardan mahzur bulunmıyanları bağlı ol
dukları bakanlık, idare ve müesseselerce ayrıldıkları kadro ve maaşlan üzerinden memuriyete 
tâyin edilirler. 

Bağlı oldukları bakanlık idare ve müesseselerce vazifeye alınmaları mahzurlu bulunanlara bir 
ay içinde tekrar vazifeye alınamıyacakları sebepleriyle birlikte tebliğ olunur. Alâkalılar, 
bu kararlar aleyhine salahiyetli yargı mericlerine başvurabilirler. 

MADDE 3. — Vazifeye başladıkları tarihten itibaren yeni süreleri eski hizmet sürelerin© ek
lenir. 

Emeklilik müddetini doldurarak emekliye ayrılanlardan evvelce aldıkları ikramiye miktarı 
istihkaklarından düşülür. 

MADDE 4. — Tâyinleri sırasında münhal kadro bulunmaması halinde Memurin Kanununun 
2919 sayılı Kanunla muaddel 64 ncü maddesi hükmü uygulanır. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 215 ) 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 25 . 4 . 1962 

Esas No. :• 2/24 
Karar No. : 30 • 

Yüksek Başkanlığa 

Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 21 . 12 . 1961 gün ve 2/24 sayı ile havale buyurulan 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek kanun teklifi, mütaaddit celselerde îlha-
mi Ertem'in, Maliye ve Emekli Sandığı temsilcilerinin huzuriyle tetkik ve müzakere olundu. 

Teklif gerekçesinde zikredilen delillere istinaden 5434 sayılı Kanuna ek 7242 sayılı Kanunun 
muvakkat maddesiyle 6435 sayılı Kanım hükümlerine göre yapılagelen antidemokratik tatbikat se
bepleriyle memurların mâruz bırakıldığı mağduriyetten kurtarılması istenilmekte ise de kanun tek
lifi ve muhteva bakımlarından 5434 sayılı Kanunla 6435 sayılı kanunların ayrı ayrı mahiyet arz et
tiklerini dikkate alan komisyonumuzca teklif sahibinin de muvafakati alınarak yalnız 5434 sayılı Ka
nuna ek 7242 sayılı Kanununun muvakkat maddesi, bağlı sunulan metinde olduğu gibi değiştirilme
sine ve işbu kanun teklifinin havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yük
sek Başkanlığa takdimine karar verildi. 

Maliye Komisyonu 
Başkanı Sözcü 
Kocaeli Aydın Adana Bolu 

C. Babaç N. Müren Y. Aktim.ur K. înal 

. Erzurum Gümüşane Ordu 
G. Karaca N. Küçüker O. N. Hazinedar 

MALÎYE KOMÎSYONUNUN DEĞlŞTÎRÎŞÎ 

7242 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 7242 sayılı Kanunun muvakkat maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Muvakkat madde — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte fiilî hizmet müddetleri 25 yılı 
doldurmuş olanlarla 20 yıl veya daha fazla fiilî hizmet müddeti bulunanlar 25 yılı doldurdukla
rında emekliliklerini istiyebilecekleri gibi kurumlarınca da re'sen emekliye sevk edilebilirler. 

Bunların maluliyet, ölüm veya yaş haddi sebepleriyle ayrılanların emekli ikramiyeleri 30 yılını 
dolduranlar için verilecek ikramiye tutarının 25 veya daha fazla yıllara isabet edecek miktarıdır. 

Bu ikramiyelerin hesabında altı ay veya daha fazla yıl kesirleri tam sayılır. Altı aydan az ke
sirler nazara alınmaz. 

1 Mart 1959 tarihinden itibaren bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kurumlarınca emek
liye sevk olunanların almış bulundukları noksan ikramiyeleri yukardaki esasa göre tamamlanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi ' (S. Sayısı: 215 )' 



Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rİfat öztürkçine ve ty arkadaşının, 6434 sayılı T. 0. Emekli 
Sandığı Kanununa ek 7242 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

teklifi (2/207) 
16. 4 . im 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 7242 sayılı Kanunun muvakkat 

maddesinin değiştirilmesi hakkında tanzim kılman kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte arz edilmiştir. 
Gereken işlemin yapılmasını saygı ile arz ederiz. 

İstanbul Cumhuriyet 
Senatörü Rize Milletvekili İzmir Milletvekili İzmir Senatörü 

Dr. Rifat öztürkçine Arif Hikmet Gürer Av. Naili Erdem t. Sirand 

G E R E K Ç E 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 7242 sayılı Kanunla, memurların 
kendi istekleri üzerine veya re'sen kurumlarınca emekliye ayrılmaları için 39 nen madde ile kabul edi
len (25) yıl, (30) yıla çıkarılmış ve bir muvakkat madde ile de; bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte fiilî hizmet müddetleri (.25) yılı doldurmuş olanlarla (20) yıl veya daha fazla fiilî hizmet müd
deti bulunanların (25) yılı doldurduklarında emeklüiliklerini istiyebileeekleri gibi kurumlarınca da 
re'sen emekliye sevk edilebileceklerine dair bir hüküm vaz'edilmiştir. 

Ancak bunlardan emekliliklerini istiyeceklere veya re'sen kurumlarınca emekliye sevk edilecekle
re (25) veya daha fazla yıllara isabet edecek miktarın yarısı nisbetinde ikramiye verileceği hükme 
bağlanmıştır. 

(25) yıl veya daha fazla hizmet ettikten sonra mücbir sebepler tahtında emekliliğini istiyen veya 
dairesince re'sen emekliye sevk edilen bir memura, hak kazandığı ikramiyenin yarısının verilmesi ada
let ve nasafet kaideleri ile kabili telif değildir. 

Halen yürürlükte bulunan bu maddenin, birçok memurların mağduriyetine sebebolduğu ve olmak
ta devam edeceği cihetle bir an evvel değiştirilmesi zaruri görüldüğünden ilişik kanun lâyihası teklif 
edilmiştir. 

C. S. İSTANBUL ÜYESİ RİFAT ÖZTÜRKÇİNE'NÎN TEKLİFİ 

5434 sayth Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 7242 sayılı Kanunun muvakkat 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tamrısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 7242 sayılı Kanu
nun muvakkat maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.: 

Muvakkat madde — Bu kanunun meriyete girdiği tarihte fiilî hizmet müddetleri (25) yılı 
doldurmuş olanlarla (20) yıl veya daha fazla fiilî hizmeti bulunanlar (25) yılı doldurduklarında 
emekliliklerini istiyebileeekleri gibi kurumlarınca da re'sen emekliye sevk edilirler. Bunlarla ölüm, 
maluliyet veya yaş haddi sebepleriyle ayrılanların emekli ikramiyeleri, (30) yılı dolduranlar için 
verilecek ikramiye miktarının (25) veya daha fazla yıllara isabet eden miktarı nisbetinde hesapla
nır. Bu ikramiyelerin hesabında altı ay veya daha fazla yıl kesirleri tam sayılır. Altı aydan az ke
sirler nazara alınmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayın: 215) 



Maliye Kogüıyoıınmııı raporu 
Millet Meclisi 

Maliye Komisyonu 
Esas No.1/268, 2/207* 

2/147, 2/38, 2/24 
Karar No. 74 

t7 . $ . i m 

Yüksek Başkanlığa 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla değiştiri

len ve eklenen (b) fıkrasının kaldırılmasına dair îlhami Sansarın teklifi, 6 . 4 . 1962 tarih ve 
23 sayılı Kararımızla Bütçe Komisyonuna" sevk edilmiştir. 

Bu kere Hükümet tarafından, Emekli Sandığı Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ile, Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öztürkçine ve üç arkadaşının, 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 7242 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç ve iki arka
daşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması ve 
6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldırılması hakkında kanun teklifi, Edirne Milletvekili 
îlhami Ertem'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek kanun teklifi ve Cumhuriyet Se
natosu Urfa Üyesi Vasfi Gerger'in, kesin idarî kararlar hakkında Danıştay'a başvurulacağına 
dair kanun teklifleri 39 ncu madde ile ayni mahiyette olduklarından 23 sayılı Kararımızla birleş
tirilmek üzere Bütçe Komisyonuna tevdi olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Maliye Komisyonu 
Başkanvekili 

Muş 
#. Muttu 

Bu Mazbata Sözcüsü 
Erzurum 
G. Karam 

OÜmÜfane 
N. Kuçüker 

Kâtip 
Ağrı 

İV. Güngör 

MAÖİM 
Y. Yakut 

sm& 
Adana 

Y. AkHmur 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. 2/24, 2/207 
Karar No. 72 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

24 . 5 . 1963 

Edirne Milletvekili Uha«ıi Ertem'in 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunun» ek kanun 
teklifi ile, Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine ve üç arkadaşının aynı mahi
yetteki kanun teklifi ve Maliye Komisyonunca 5434 sayılı Kanunla ilgili görülen 1/268, 2/147 ve 
2/33 esas kayıt sayılı tasarı ve tekliflerle bii'likte Maliye Komisyonu raporu komisyonumuza ha
vale edilmiş olmakla teklif sahibi, Maliye Bakanlığı ve Emekli Sandığı temsilcileri hazır oldukları 
halde incelendi ve görüşüldü. 

Neticede 2/24 ve 2/207 esas sayılı kanun teklifleri aynı mahiyette görülerek diğer tasan ve 
tekliflerden ayrılıp mütalâa edildi. Her iki teklif, 7242 sayılı .Kanunun muvalçkaj maddfjstnin 
tadili mahiyetinde olduğundan birleştirilmiştir. 

MLMmm . (S. SONtetlt-) 
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7242 sayılı Kanunla emekliye ayrılma müddeti yeniden 30 yıla çıkarılırken 1 . 3 . 1959 tarihinde 

20 ve daha fazla fiilî hizmet müddetleri olanların mütesap haklarını korumak maksadiyle bir mu
vakkat madde ile bu gibilere yine eskiden olduğu gibi 25 yılda gerek istekleri üzerine ve gerekse 
dairelerince re'sen emekliye ayrılma hakkı tanınmıştı. 

Ancak bu muvakkat madde gereğince ölüm, maluliyet ve yaş haddi hallerinde ikramiyeler tam 
verildiği halde re'sen veya isteği üzerine emekliye ayrılma halinde ikramiyeler nısıf olarak veril
mektedir. 

Kanun teklifleri bu farkı bertaraf etmek ve re'sen veya isteği üzerine emekliye ayrılanların 
da ikramiyelerini fiilî hizmet müddetleri nisbetinde tam olarak almalarını derpiş etmektedir. 

Devlet dairelerinde 25 yılı doldurmuş çalışma gücünü kaybetmiş birçok memur bulunduğu hal
de sırf ikramiyelerinin nısıf olarak verileceğini göz önünde tutarak ayrılmamakta ve 30 seneyi 
beklemektedirler. 

Bu hal hem kadro tıkanıklığına hem de hizmetin aksamasına sebeb'olmaktadır. Bu sebeple 
bir taraftan mevcut ayrılığı telâfi edecek ve diğer taraftan hizmete faydalı olacak olan kanun 
tekliflerinin :kabulü yerinde görülmüştür. 

Ancakj kanunun makable teşmili, bir iadei muhasebeyi icabettirdiği gibi birgo'k mahzurla
rı da tevlidedeeeğinden uygun görülmemiş ve komisyonumuzca ilişik metin yeniden tanzim 
edilmiştir; 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

; . Başkan . - Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Hatay , Balıkesir Ordu Yozgat 

Ş. înal Muhalefet şerhi ilişiktir. A. H.Onat Muhalefet şerhi ilişiktir. 
F. îslimyeli V. Uyar 

Aydın Aydın (Balıkesir Hatay İçel 
/. Sezgin , O. Apaydın A. A. Bolak A. 8. Hocaoğlu Muhalefet şerhi ilişiktir. 

8. Kutlay 
Kars Kırşehir Mardin Sakarya 

Mulhalefet şerhi ilişüktir. Mulhalefet şerhi ilişiktir. Muhalefet şerM ilişiktir. N. Bay ar 
K. Okyay A. Bügin Ş. Ay sam 

Sürt 
'. A. Yasa , " ] 

Muhalefet şerhi 

Kanun teklifi, personel siyaseti bakımından yeni hükümler getiren ve.ihdas ettiği hüküm
lerle önemli neticeler tevlidedecek olan bir tasarıdır.* Bu konuda Devlet Personel Dairesinin 
mütalâası alınmadan teklifin görüşülmesine ve aynı zamanda malî külfet tahmil eden bu tasa
rıya muhalifiz. 

Balıkesir Kars. Kırşehir İçel Yoz>gat 
F. tslimyeli K. Okyay A. Bügin 8. Kutlay V. Uyar 

~ Muhalefet şerhi 

Teklif genel personel politikamızla yakından ilgili bulunmaktadır. Komisyondaki müzakere
ler esnasında Personel Dairesinin fikri alınmamıştır. Personel mevzuatı bir bütün olarak ele 
alınması iktiza eder. 

(Bu itibarla tasariya muhalifim. Mardin Milletvekili 
" v w " $, Aysan 

M. Meclisi (S. Sayısı: 216 ) 
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BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN DE&ÎŞTÎRÎŞÎ 

7242 sayılı Kamunun muvakkat maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
MADDE 1. — 7242 sayılı Kanunun muvakkat maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Muvakkat Madde — 1 . 3 . 1959 tarihinde fiilî hizmet müddetleri 25 yılı doldurmuş 

olanlarla 20 yıl ve daha fazla fiilî hizmet müddeti bulunanlar 25 yılı doldurduklarında emekli
liklerini işeyebilecekleri gibi kurumlarınca da re'sen emekliye sevk edilebilirler. 

Bunlarla yukardaki durumda olup da maluliyet, ölüm veya yaş haddi sebepleriyle ayrılanların 
emekli ikramiyeleri 30 yılını dolduranlar İçin verilecek ikramiye tutarının 25 veya daha fazla 
yıllara isabet edecek miktarıdır. 

Bu ikramiyelerin hesabında 6 ay veya daha fazla yıl kesirleri tam sayılır. 6 aydan as kesirler 
nazara alınmaz. 

MADDE 2 . — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

•••*• ^ t > w < 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 215 ) 



Donem : i 
Toplantı :2 M İ L L E T İ V Î E C L l S İ S. Sayısı : 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstanbul Teknik Üniversitesine 
bağlı bir teknik okul açılmasına dair Kanunun Anayasaya aykırı 

hükmünün kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Millî Eğitim 
Komisyonu raporu (2 /454) 

16.2.1963 

Millet Meclisi Başkanlığına 

10.3 .1954 tarih ve 6374 sayılı «İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir teknik 'Okulu açıl
masına dair» Kanunun Anayasaya aykırı hükmünün kaldırılmasına dair kanun teklifimiz gerek
çesiyle 'birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını riea ederim. 
îstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 

GEREKÇE 

10 . 3 . 1954 tarih ve 6374 sayılı Kanunun 6 neı maddesinin son cümlesinde «Bu kurulların 
kararlarına karşı başka hiçbir mercie başvurulamaz.» hüküm ve ibaresi bulunmaktadır. Yetkili 
kurulların çıkarma kararlarına karşı üniversite yönetim kurulunun vereceği kararlar aleyihine 
başka hiçbir mercie başvurulamıyacağma dair hüküm Anayasamızın 114 ve 118 nci maddeleri
ne açıkça aykırı bulunmaktadır. 

__ Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 23 . 5 . 1963 

. Esas No. 2/454 
Karar No. 36 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığım/ tarafından komisyonumuza havale edilen, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Teknik Üniversitesine bağlı bir teknik okul açılmasına dair Kanunun Anayasaya aykırı hükmü
nün kaldırılmasına dair kanun teklifi, teklif sahibi ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştira
kiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde serd edilen fikirler komisyonumuzca da benimsenerek metnin aynen ka
bul edilmesine karar verilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üaer* 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
Niğde Tunceli Aydın Çanakkale Denizli Manisa 

M. Altmsoy F. Ülkü M. Ş. Koç A. N. Akay H. Şenel S. Çağlar 

Manisa Muğla Ordu B. Akdağ Y. Ulusoy T. Kut 
N. Ağaoğlu H. Bay dur Ş. Pehlivanoğlu Sakarya Sakarya Tekirdağ 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ REŞİT 

ÜLKER'İN TEKLİFİ 

İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Teknik 
Okulu açılmasına dair Kanunun Anayasaya 

aykırı hükmünün kaidırümasına dair 
kmun teklifi 

MADDE 1. — 10.3.1954 tarih ve 6374 sayılı 
«istanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Tek
nik Okulu açılmasına dair» Kanunun 6 ncı mad
desinin son cümlesini teşkil eden «Bu kurulların 
kararlarına karşı başka hiçbir mercie başvuru
lamaz» ibaresi kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
DEÖİŞTİRİŞİ 

İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Teknik 
Okulu açılmasına dair Kanunun Anayasaya 

aykırı hükmünün kaldırılmasına dair 
kanun teklifi 

MADDE 1. — Teklifin birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

• • • 
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Dönem : 1 A A A 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : J\)\j 

Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki 4898 sayılı Kanunun değişik 1 nçi 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 

raporu (1 /437) 

T. C. 
Başbakanlık 10 . 4 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

£ayı : 71 - 2011/1266 

Millet Meclisi Başkanlığına. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 1 . 4 . 1963 itarihinde kararlaştırılan «Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4898 sayılı Kanunun değişik 1 nci madde
cinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» ve gerekçesi 'ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet İnönü 

GEREKÇE 

Tekel Genel Müdürlüğüne yıllık ödeme tutarı 10 milyon lirayı geçmemek üzere 50 milyon liraya 
kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girme yetkisi veren 4898 sayılı Kanunun 1 nci maddesi 
Maltepe Sigara Fabrikasının yıllık imalât kapasitesinin 17 milyon kiloya çıkarılması,' ispirtolu iç
kilerin tüketiminde gelişmeler olması, bira satışlarının artması sebebiyle İstanbul Bomonti ve An
kara Bira Fabrikasının genişletilmesi ve Yozgat'ta yeni bir bira fabrikası inşası zorunluluğu karşısın
d a değiştirilerek 7200 sayılı Kanunla yıllık ödeme tutarı 25 milyon lirayı geçmemek üzere 150 mil
yon liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girme yetkisi verilmişti. 

7200 sayılı Kanuna dayanılarak Bakanlar Kurulunca onanmış bulunan programa göre 150 mil
yon liralık yüklenmeye girme yetkisinin aşağıda gösterilen işlerde kullanılması kararlaştırılmıştı. 

1. Maltepe Sigara Fabrikasının imalâtla ilgili makin a ve her türlü tesisatı 31 000 000 
2. Maltepe Sigara Fabrikası binasının tesisat giderleri 5 499 823 
3. Maltepe Sigara Fabrikasına lüzumlu diğer binaların inşaat giderleri 15 575 177 
4. Mevcut diğer sigara fabrikaları için lüzumlu binalar 6 675 OÖO 
5. Kutu fabrikası için lüzumlu makinalar * 6 250 0Q0 
•6. Yeniden kurulacak bira fabrikası için tahmin edilen maliyet 35 000 000 

100 000 000 

Bu karara dayanılarak şimdiye kadar girişilen yüklenmeler ile 69 558 726,22 liralık harcama. 
yapılmıştır. 
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Halbuki halen idarenin bu kanuna dayanılmak suretiyle yüklenmeye girmesi gereken işlerin 

» gerektirdiği yüklenmelerin arttığı aşağıda gösterildiği üzere 305 000 000 liraya varmaktadır. 
İhale edilmiş ve edilmek üzere olan 7 aded çay fabrikası 60 000 000 
İnşası düşünülen 5 çay fabrikası 50 000 000 
Yozgat Bira Fabrikası 40 000 000 
Maltepe Sigara Fabrikası makinaları 90 000 000 
Maltepe Sigara Fabrikası sosyal tesisleri 10 000 000 
Yeni kurulacak kutu fabrikası ile diğer tütün fabrikaları ve yeniden kurulacak 

içki fabrikaları ile sofra tuzu değirmenleri, mevcut içki fabrikalarının çeşitli ihtiyaç
ları v. s. 55 000 000 

305 000 000 

Yukarda bildirildiği üzere Tekel maddelerinin günden güne büyük bir hızla artış kaydeden tü
ketiminin eksiksiz karşılanması için fabrika ve tesislerin takviyesi, başlanılmış işlerin ikmali, yeni 
fabrika ve tesisler kurulması maksadiyle 7200 sayılı Kanunla verilmiş olan 150 milyon liraya ka
dar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girme yetkisinin 275 000 000 liraya çıkarılması gerekmekte 
olduğundan bu kanun tasansı hazırlanmıştır. 

Karma Geçici Komisyon raporu 
Millet MecUsi 

Karma Geçici Komisyonu 
Esas No. 1/437 16 . 5 . 1963 

Karar No. 2 
YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanıp Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 1 . 4 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek se
nelere geçici yüklenmelere girilmesi hakkındaki 4898 sayılı Kanunun değişik 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı» Millet Meclisi Yüksek Genel Kurulunun 19 . 4 . 1963 tarihli 76 
ııcı Birleşiminde kurulmasına Ikarar verilen Geçici (Komisyonumuzun 13 . 5 . 1963 tarihindeki top
lantısında Hükümet temsilcisi huzurunda tetkik ve müzakere edilmiştir. 

1. Tekel Genel Müdürlüğü yatırımlarının yurt çapındaki genişliği ve plânın derpiş ettiği ya
tırımların tahakkuk ettirilebilmesi için 4898 numaralı Kanunun değişik 1 nci maddesince gelecek 
yıllara geçici yüklenme yetkisi olarak tanınan 150 milyon liralık yetkinin, 375 milyon liraya çı
karılması hakkındaki tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

2. Devlet yatırımlarının gününde tamamlanması, plânın tam uygulanabilmesi için idarelere ge
reken seyyaliyet ve imkânların tanınmasının şart olmasını dikkate alan komisyonuanuz bilhassa 
büyük kapasiteli ve dış finansmanı icaJbettiren fabrikaların komple ihale ve süratle inşa ve hiz
mete girmesini ıön gördüğünden, tasarıya 2 nci madde .olarak 4898 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesini uygun mütalâa etmiştir ve buna göre de tasarıdaki madde numarası bir 
fazlalaşmıştır. 

Hükümet temsilcisi de bu tadilâta aynen katılmış ve zaruretini de kabul etmiştir. 
Eklenen fıkra esasen yeni bir hüküm de getirmemekle bera'ber, Tekel Genel Müdürlüğü Teş

kilât Kanununun 7 nci maddesindeki tereddüdü de izale edecek bir fıkradır. 
Yatırımların ne kadar ağır yürüdüğü devlet inşaatının ne kadar sürüncemede kaldığı malûm

dur. Bu se'beple Teşkilât Kanununun 7 nci maddesinde maJkina ve teçhizat 'alım ve satımının mü-
tedavil sermaye usulleri dairesinde ifa edileceği sarih olarak 'belirtildiği halde 'makina ve teçhiza-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 209 ) 
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tın monte edileceği inşaatın aynı hükümlere tabi olmasının tereddüdünü izale bakımından inşaat, 
malkina ve teçhizaitm komple ihale, inşa ve montajının bir elden ifası zaruri bulunmaktadır. Bu 
sebeple, Tekel öenel Müdürlüğünce inşa edilen ve yıllardır bir türlü ikmali mümkün olamıyan 
(Meselâ Maltepe Sigara Fabrikası) fabrika ve doldurma evleri inşaatınım bilûmum makina ve 
teçhizat ile birlikte ihalesi icalbettiği takdirde makina ve teçhizatın 4896 sayılı Kamunun 7 nci 
maddesine tevfikan mütedavil sermaye giderleri1 hakkındaki hüküm ve usullere tabi tutulması ve 
ayni imalenin inşaata mütaallik kısımlarının 2490 sayılı Kanuna uygum ifa edilmesi bir bütün 
teşkil eden aynı mevzu dolayıısiyle iki ayrı usulün tatbikini iktiza ettireceği ve bu yüzden mua
melelerde bir valhdet ve alhenk temini mümkün olamıyacağı ,gibi taahhütlerim neticelendirilmesi-
nin uzayacağı mülâmaza edilmektedir. Bu sebepledir ki, 2490 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde 
kabul edilen esasa işbu kanunla bir istisna konulması uylgun mütalâa edilmiş ve bu maksatla 4898 
sayılı Kanunun 2 nci maddesine, «(Bu kanuna göre makina ve teçhizat ile birlikte işletilmeye ha
zır Mr vaziyette ilhale mevzuu olan yüklenmelerin inşaata mütaallik işlemleri de mütedavil serma
ye giderleri hakkındaki hüküm ve usullere tabidir.» şeklinde bir 2 nci fıkra eklenmesi derpiş 
edilmiştir. 

Yukarda mâruz mütalâamızın ışığı altında tasarı tadilen ve ittitfakla kabul edilmiş, öncelik ve 
ivedilikle Genel Kurulda görüşülmesine karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

IBaşkanvekili 
ve iSözcü Kâtip 
Yozgat Yozgat Tralbzıon ıMaraş 
V. Uyar t. Kapısız A. Şener A. Karaküçük 

Kars 
N. Akan 

TTÜKÜMETlN TEKLÎFÎ 

Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 
4898 sayılı Kanunun değişik 1 nci maddesinin 

değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü ihti
yaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki 4898 sayılı Kanunun 
7200 sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Hükümetçe onaylanacak prog
rama göre fabrika, atelye, imal ve doldurma ev
leri yaptırmak, mevcutları genişletmek ve bun
lara gerekli her çeşit makina, alât, donatım ve 
araçlarla tuzlalar için donatım satınalmak ve 
kurmak maksadiyle yıllık ödeme tutarı 
75 000 000 lirayı geçmemek üzere 375 000 000 
liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişmeye Gümrük ve Tekel Bakanı ve faiz-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 209 ) 

GEÇÎOÎ KOMİSYONUN DEĞtfŞTÎBlŞÎ 

Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 
4898 sayılı Kanunun değişik 1 nci maddesinin 

değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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leriyle birlikte İbu tutarları geçmemek üzere bo
no çıkarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye, Gümrük ve Tekel Bakanları yürütür. 

1. . 4 . 1963 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 

Başb. Yardımcısı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 
içişleri Bakanı 

II. O. Bekata 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

/. Seçkin 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 

M. îzmen 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Ba. - Ya. ve Turizm Bakam 

C. T. Kcvrasapan 

Geçici Ko. 

MADDE 2. — 4898 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Bu kanuna göre makina ve teçhizat ile bir
likte ve işletilmeye hazır bir vaziyette ihale mev
zuu olan yüklenmelerin inşaata mütaallik işlem
leri de mütedavil sermaye giderleri hakkındaki 
hüküm ve usullere tabidir.» 

MADDE 3. — Tasarının 2 nci maddesi üçün
cü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 3 ncü maddesi dör
düncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 

A. §. Ağanoğlu 
Devlet Bakanı 

N. ökiem 
Millî Savunma Bakanı 

/. Saricar 
Dışişleri Bakanı. 

F. C. Erkin 
Millî Eğitim Bakanı 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Güm. ve Tekel Bakam 

O. öztrak 
Ulaştırma Bakanı 

R. öçten 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikbaş 
imar ve iskân Bakanı 

F. K. Oökay 

)>&<( 
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Döaem : i M İ L L E T M E C L l S l S. Saym : 
Toplantı : 2 

istanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Teknik okulu açılmasına dair 
6374 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 

Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1 /404) 

T. C. 
Başbakanlık 13 . 2 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1725/583 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 18 . 5 . 1962 tarihli ve 71/1725- 1387 sayılı yazımız. 
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun

ca kararlaştırılmış, olan «İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir teknik okulu açılmasına dair 6374 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetvel bağlı ola
rak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, 
Başbakan 

İsmet İnönü 

GEREKÇE 

İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı Teknik Okulu 1954 te kurulurken burada bir de Maden 
Mühendisliği şubesinin açılması teemmül edilmiş fakat" Zonguldak'ta bir Maden Teknik Okulunun 
mevcut bulunması ve Teknik Üniversitede Maden Fakültesinin yeni olması itibariyle, Teknik Oku
lun diğer şubelerinde olduğu gibi gerek öğretim ve gerekse ders plânlarının tertibi bakımından 
Teknik Üniversitede yeter sayıda maden dersleri öğretim elemanının bulunmaması da göz önüne 
alınarak bu şubenin kurulmasından sarfınazar edilmişti. 

Zonguldak Maden Teknik Okulunun öğretim işlerinin gereği gibi gitmediği muhtelif vesilelerle 
Bakanlığımızca denetlenmiş ve bu okulun verimli hale gelmesi için Teknik Üniversiteye bağlı Tek
nik okuluna bir şube halinde eklenmesi hususunda muhtelif yıllarda teşebbüse geçilmiş ise de bir 
taraftan üniversitenin Maden Fakültesinin teşekkül halinde bulunması bir taraftan da büyük zor
lukları gidermeye çalışması sırasında buna yeni bir yükün tahmilinin doğru olmıyacağı düşünüle
rek bu teşebbüs ileriye bırakılmıştı. 

Son zamanlarda bu okulun Zonguldak'ta bırakılmasının türlü mahzurları ve inkişaf imkânının 
bulunmayışı göz önünde tutularak bu mesele yeniden ele alınmış, yapılan incelemeler sonunda bu 
maksatla teşkil olunan komisyonun hazırladığı rapora ve İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosun
ca da; Maden Fakültesinin 4 - 5 yıl önceki haline kıyasla daha kuvvetli bir hüviyet kazanmış bu
lunması fakülteye ait bina inşaatının yansmdaı fazlasının tamamlanmış olması dikkate alınarak 
okulun Zonguldak'tan kaldırılarak Teknik Üniversiteye bağlı Teknik Okulda bir şube haline geti
rilmesi bina ve tesislerinin de staj işlerinde kullanılmak üzere Teknik Üniversiteye devredilmesi 
şartı ile kabul edilmiştir. 



6374 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre İstanbul Teknik Üniversitesince alınmış olan bu ka
rar memlekete? oldukça önemli malî bir külfete mal olan ve fakat kendisinden istenilen vazifeleri 
yapamıyacak bir duruma girmiş bulunan Zonguldak Maden Teknik Okulunun yurda faydalı hale 
getirilmesi bakımından özel bir önemi haizdir. 

Bu yeni şubeye Zonguldak'ta bulunan bütün öğrencilerin derhal nakli oldukça büyük zorluk
lar meydana çıkarmış; bu hususta zaruri birtakım tedbirlerin alınmasına intizareıı M#çka Teknik 
Okulunun bina, lâboratııvar ve atelyelerinden ve yeni Maden Fakültesi binasından da geçici olarak 
bâzı dershane ve odalardan faydalanmak suretiyle bu nakil imkânı sağlanmıştır. 

Teknik Okulun öğretim ve uygulama işlerini yürütmek idari işlerini karşılamak amaciyle 5246 
sayılı Kanuna bağlı cetvellere eklenmek üzere bu kanuna ilişik (1) sayılı cetvel tanzim edilmiştir'. 

Bu cetveldeki maaşlar, Maden Fakültesi öğretim üye ve yardımcılarından bu şubede ek görev 
alabilecek olanlar göz önüne alınarak tertiplenmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Millî Eğitim Komisyona 15.4, 1963 
Esas No: 1/404 . - ^ ^ ' ; : V -• , . - - • • 
Karar No: 26 •':<--?r':*• *" "'* ''"*'*"':.','' 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza havale edilen «istanbul Teknik Üniversitesine bağlı 
bir.Teknik Okul açılmasına dair 6374 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında» kanun ta
sarısı, ilgili Hükümet temsilcisinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının gerekçesi ve metni aynen, kabul edilmiştir. 
Ancak metne ekli cetvelde gösterilen kadrolardan bir kısmının, «İstanbul Teknik Üniversite

sine bağlı bir Teknik Okulu açılmasına dair 6374 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
166 sayılı Kanunla» bâzı kadrolar verildiği için, tasarıya ekli cetvel de İstanbul Teknik Üniversi
tesi temsilcisinin iştirakiyle, 1 250 liralık 3 aded öğretmen kadrosunun 2 ye, 700 liralık 5 aded 
öğretmen kadrosunun 4 e, 600 liralık 5 aded öğretmen yardımcılığı kadrosunun 3 e indirilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Böylelikle yekûnu 53 aded olan kadro cetvelinin 49 aded olarak tesbit edilmesine ve buna gö
re yeniden cetvelinin düzenlenmesine komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Tasarı,Plân Karma Komisyonuna havale edünıek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Niğde Tunceli Tunceli Aydın 

Mehmet Altmsoy Vahap Kışoğlu Fethi Ülkü M. Şükrü Koç 

Çanakkale Erzurum Muğla Ordu 
A. Nihat Akay Cevat Dursunoğliı Hilmi Bay dur Sadi Pehlivanoğlu 

•^""?>" Sakarya 
r '-' ' V Yusuf Ulusoy 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 198 ) 
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Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/404 
Karar No. : 66 

13 . 5 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir teknik okulu açılmasına dair 6374 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu raporu Komisyonumuza ha
vale edilmiş olmakla Teknik Üniversite Rektörü ve Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları hal
de incelendi ve görüşüldü. 

Zonguldak'ta bulunan Maden Teknik Okulunun öğretim işlerinin istenildiği gibi gitmediğinin Ba
kanlığa yapılan muhtelif müracaatlar ile yapılan tetkikat neticesinde anlaşılması üzerine İstanbul 
Teknik Üniversitesi Senatosunca Maden Fakültesinin Teknik Okulda bir şube haline getirilmesi 
bina ve tesislerinin de staj işlerinde kullanılmak üzere Teknik Üniversiteye devredilmesi şartiyle 
kabul olunmuştur. 

Bu nakil neticesinde Maçka Teknik Okulunun bina;'lâboratuvar ve atelyeleri ile yeni Maden Fa-
kütlesi binasından da faydalanılmıştır. Bu suretle iş hacmi gcnişliyen Teknik Okulun öğretim ve uy
gulama işlerini yürütmek ve idari işlerini karşılamak amaciyle 5246 sayılı Kanuna bağlı cetvellere 
eklenmek üzere kanun metninde gösterilen ilişik cetvelin ilâvesi zarureti doğmuştur. 

Bu sebeple tasarıyı yerinde gören Komisyonumuz Millî Eğitim Komisyonunun cetvelde yaptığı 
değişiklikle aynen kabul etmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

$. inal 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Kırşehfir 
A. Bilgin 

Maraş 
A. Karaküçük 

Başkan V. 
Balıkesir 

F. îslimyeli 

Aydın , 
/. Sezgin 

Konya 
I. Baran 

İmzada bulunamadı 

Mardin 
Ş. Aysan 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Konya 
H. C. Yılmaz 

Sakarya 
N. Bayar 

Trabzon 
A. Şener 

Kâtip 
Yozgat 
V. Uyar 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

Maraş 
E. Kaplan 

Siirt 
A. Yaşa 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 198) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

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

madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6374 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

EK MADDE — istanbul Teknik Üniversite
sine bağlı bir teknik okulu açılmasına dair 6374 
sayılı Kanunun ikinci maddesine dayanılarak 
açılmış bulunan Maden Mühendisliği Şubesine 
ait ilişik cetvelde gösterilen kadrolar, 5246 sayılı 
İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları 
Kanununa bağlı (1) sayılı cetvele eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
tür. 

25 . 4 . 1962 

Başbakan 
/. înönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

A. Doğan 

Devlet Bakanı . 
N. ökten 

Adalet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 
İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 
Maliye Bakanı 

§. înan 
Bayındırlık Bakanı 

E. Paksüt 
, ve So. Yard. Bakanı 

8. Seren 
Tarım Bakanı 

Ü. Oral 

Çalışma Bakanı 
JB. Ecevit 

Devlet Bakanı 
N.,Su 

Millî Savunma Bakanı 
1. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
H. İncesulu 

Ticaret Bakanı 
/. Gür san 

Güm. ve Tekel Bakanı 
§. Buladoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
C. Akyar 

Sanayi J^afeanı 

Ba. - Ya. ve Turz, Bakanı imar ve iskân Şakanı 
K. Evliyaoğlu M. Güven 

X 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
6 
7 
8 
9 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 

öğretmen 
» 
» 
» 

Görev 

Yardımcısı 
» 
» 
» 

Sayı 

2 
3 
3 
5 
5 
5 
2 
2 
5 
5 

Maaş 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
950 
800 
700 
600 

Hükümetin teklifine bağh cetvel 

D. Görev 

10 » » 
11 » » 
6 Atelye öğretmeni 
7 » » 
8 » » 
7 Okutman 
6 Uzman 
7 » 

Sayı 

4 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

Maaş 

500 
450 
950 
800 
700 
800 
950 
800 
700 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 198) 
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Millî Eğitim Komisyonunun değiştirerek kabul 

ettiği cetvel 

D. 

3 
4 
S 
6 
t 
8 
6 
7 
8 
9 

10 

Görev 

öğretmen 
» 

> 
» 
,» 

öğretmen Yardımcısı 
» » 
» > 
» » 
» > 

iSayı 

2 
2 
3 
5 
5 
4 
2 
2. 
5 
3 
4 

CETVEL (1) 

Maaş 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
950 
800 
700 
600 
500 

D. 

11 
6 
7 
S 
7 
6 
7 
8 

Görev 

» > 
Atelye öğretmeni 

» » 
Okutman 
Uzman 

» 
» 

• 

Plân Komisyonunun kabul ettiği cetvel 

CETVEL (1) 

Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişine bağla cetvel aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 198 ) 



Dön#*ı : 1 
Toplantı : 2 M I L L E T M E C L I S I S . S a y ı s ı : 

istanbul Teknik Üniversitesince arsa satınalınması için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eği

tim, Maliye ve Plân komisyonları raporları (1 /218) 

T. C. 
Başbakanlık il . 6 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Saıjı, : 71/1760 - 1717 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye 'Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
18 . 5 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «istanbul Teknik Üniversitesince arsa satınalınması için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmeyi hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

ismet İnönü 

GEBEKÇE 

Muasır medeniyetin, »on çeyrek asırda hususiyle mühendislik sahasında kaydettiği inkişafın 
Üniversitemize intikali zaruretini nazarı dikkate alan müessesemiz, çalışmalarını bu istikamete 
tevcih ederek lüzumlu hazırlıklara girişmiş bulunmaktadır. 

Esasen kifayetsiz bir durumda bulunan lâboratuvar ve atelyelerimizi genişletmek ve ıslah etmek 
için çalışılırken diğer taraftan da muasır teknikle teııevvü eden yeni mühendislik branşlarının 
kurulmasını programa bağlamış, bu suretle Üniversitenin fonksiyonlarını, arzu edilen kemâl ve 
seviyeye ulaştırma imkânları müsbet çalışmalarla tahakkuk safhasına intikal ettirilmiş, yeni tesis
lerin kurulması içki birinci plânda lüzumlu saha Merkez (Taşjkışla) ve Gümüşsüyü binaları ara
sında II numaralı park dâhilinde temin edilmişti. Ancak, bu kısımdaki Belediye icraatı 23 000 
metrekarelik inkişaf sahasının yola kalbolması ve bu konudaki çalışmalarımızı tekrar münasip di
ğer sahalar temini gibi zaruretlerin halline iniikal ettirilmesine müncer olmuştur. 

Bu durum muvacehesinde Üniversitemiz, bir taraftan bir bütün olarak kendi bünyesini ıslah 
diğer taraftan yeni mühendislik branşlarında memleket ihtiyacına cevap verecek imkânlarla teç
hiz zaruretini nazarı dikkate alarak, birinci plânda temini zaruri bir mahiyet arz eden saha işini 
hal yolunda gerekli etütlerde bulunmuştur. Neticede Maçka Kışlası ile Maçka iSilâhhanesi arka
sında bulunan ve halen 'bostan olarak kullanılan mahallin, programın realize edilmesi için en 
uygun bir yer olduğu müşahede ve tesbit edilmiştir. 

Kısmı azamı Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve bir kısmı Millî Reessürans'a ait bulunan bu sa
hanın, bedeli mukabilinde Üniversitemize satınalınmak suretiyle memleketin şiddetle muhtaç ol
duğu Irir müessesenin kalkınması için yapılan çalışmaların memnuniyet verici neticeye ulaşması 
için bir adım atılmış olacağında şüpihe yoktur, 

97 
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6374 sayılı Kanunla Üniversitemiz bünyesinde tesis edilen Teknik Okulumuzun içinde öğretim yap

makta olduğu Maçka'ıdJaki okul binasının sayısı İnşaat, Mimarlık, Mıakina, Elektrik, Kimya ve Maden 
olmak üzene (> şubeyi ve (1 440) a baliğ olan öğrencileri istiabetmemesi içlerinde tatbikat yapılan 
lâboratuvar ve atölyelerin ihtiyacı karşılamaması dolayısiyle mevcut dershanelerle lâboratuvar, 
ateiye ve Üniversitemize ait diğer lâboratuvarların tevsilerine karar verilmiş, Maden Fakültesi 
olarak Üniversitemizin bünyesine alınmış olan Maçka Silâhhanesinin arkasında Vakıflar Genel 
Müdürlüğü ile (Millî Reeıssürans'a, ait olup halen 'bostan olarak kullanılmiakta bulunan sunanın 
satmailınması hususunda mutabakata varılmıştır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapılan anlaşma gereğince mezkûr mahallin 703 ada, 2 parselde 
'kayıtlı 38 660 metrekareden idarenin sahibolduğu 5/6 hissenin 6 610 000 lira ve 703 ada, 21 parsel
de kayıtlı 9 329 metrekarelik sahanın tamamının 1 865 800 lira olmak üzere ceman 8 475 800 lira
ya dört yılda ve % 5 faizle satınailıınaüak, bedeller ödendikçe bu bedele (tekabül edecek hissenin 
takriri verilecek, tapu harcı ve saire gibi bütün masraflar Üniversitemize ait olacaktır. 

Netice olarak faiz ve masraflariyle birlikte Üniversitemize (11) milyon liraya mal olacak bu 
sahanın alınabilmesi için işbu tasarı hazırlanmış .bulunmaktadır ki, birinci maddesi 1962 ve mü-
taakıp yıllarda ödenecek paranın miktarlarını tesbit eden ve bu miktar ödeneğin sarfına yetlki ve-
reu hükmü, ikinci maddesi de birinci madde gereğince girişilecek taahhüdün karşılığı olan öde
neklerin her yıl Üniversitemiz Bütçe Kanunlarına bağlı (A/2) işaretli cetvelde yeniden açılacak 
özel bir bölümde yer -almasını sağlıyan hükmü ihtiva etmektedir. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Mület MecUsi 
Millî Eğitim Komisyonu 31 . 10 . 1962 

Esas No. 1/218 
Karar No. 25 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza havale edilen «İstanbul Teknik Üniversitesince 
arsa satın alınması için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında kanun tasarısı» 
Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde serd edilen fikirler komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek tasarı
nın gerekçesi ve metni aynen kabul edilmiştir. 

Maliye Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkanvekili ve Sözcü Kâtip Ağrı Antalya 
Sakarya Ordu R. Polat Söz hakkım mahfuzdur. 
B. Akdağ #. Pehlivanlıoğlu î. Ataöv 

Aydın Bingöl Çanakkale Denizli 
M. Gedik Muhalifim A.N. Akay R. Şenel 

M. S. Aydar 

Erzurum Manisa Tunceli Giresun 
C. Dursunoğlu S. Çağlar V. Kışoğlu N. Erimen 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 197 ) 



Maliye Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Esas No, î/218 
Karar No. 13 

11 . 12 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye^ Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisince arzı Bakanlar Kurulunca 
18 . 5 . 1962 tarihinde karalattırılan «istanbul Teknik Üniversitesince arsa satınalmması için 
gelecek yıllaöa geçici yüklemelere girişilmesi hakkındaki Millî Eğitim Komisyonundan muhavvel 
kanun taa&jnsı ilgili Bakanlık temsilcilerinin huzuru ile komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının gerekçesinde serd edilen hususlar ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin verdikleri izahat 
yerinde g&imieçek, tasarı gerekçesiyle birlikte aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi- gereğince Plân Komisyonuna tevdi olunmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Güm.ü$ane 
N. föüçüker 

A4ftö.a 
Y. AMvmur 

Başkanvekili 
Çankırı 

Ş. Keskin 

Aydın 
N. Müren 

Sözcü 
Erzurum 

(r. Karaca 

Manisa 
Y. Yakut 

Kâtip 
Kütahya 

A.Erbek 

Ordu 
O. N. Hazinedar 

Plan Komisyonu raporu 

Mület Medisi 
Plân Komisyonu 
Esas No : 1/218 
Karar No : 61 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

13 . 5. • im 

îstanbul Teknik Üniversitesince arsa satınalmması için gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişilmesi hakkındaki kanun tasarısı Millî Eğitim ve Maliye komisyonları raporları komisyonumu
za havale edilmiş olmakla ilgili Hükümet temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görü
şüldü. 

Mezkûr tasarı da 5 yıllık ve 15 yıllık plânın tahakkukunda, en çok ihtiyaç hissedeceğimiz tek
nik elemanın yetiştirilmesini sağlıyan Teknik Üniversitenin bünyesinde bulunan Teknik Okulun 
muhtelif altı şubesinin gerek lâboratuvar ve gerekse atelyelerinin kifayetsizliği sebebiyle tevsiini 
sağlıyacak tesislerin kurulması için İstanbul'da Maçka kışlası ile Maçka silâhhanesi arasındaki 
arsanın satmalınabilmesi derpiş olunmaktandır. 

Adı geçen arsa halen bostan halindedir. Bir kısmı Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve bir kısmı 
da Millî Reasüransa aittir. 

Hükümet gerekçesinden anlaşıldığına göre maüklerince varılan anlaşmaya nazaran arsa bedeli, 
tapu, hare ve sair masraflarla beraber % 5 faizi ile ceman 11 milyon lira (tutmaktadır. 

Âcil ve zaruri bir ihtiyacın teminine matuf olan tasarı komisyonumuzca de yerinde görül
müştür. 
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Ancak bu meblâğın 1962 bütçe yılında 3 milyon lirûsı ödenmiş olduğundan geri kalan 8 mil

yon liranın 1963 - 1965 yıllarında ödenmesi uygun görüldüğünden birinoi madde bu şekilde değiş
tirilmiş, diğer maddeler ise aynen kabul edilmiştir. 

Biran evvel kanunlaşmasını temin maksadiyle öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Ku
rulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Aydın 
/. Sezgini 

Giresun 
/. E. Kılıçoğhı 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Kâtip 
Yozgat 
V. Uyar 

Balıkesir 
A. A, Bolak 

İstanbul 
A. Oğuz 

Konya 
1. Baran 

İmzada bulunamadı 

Başkan 
Hatay 
$. înaf 

Artvin 
S. O.Âvcı 

Çanakkale 
Ş. İnan , 

İzmir 
N. Mirkclâmoğhı 

Başkan V. 
Balıkesir 

F. îslimyeli 

Aydın 
0. Apaydın 

Denizli 
A. Şohoğlu 

Kars 
K. Okyay 

Konya Maraş Mara§ Mardin 
R. özal E. Kaplan A. Karaküçük Ş. Aysa» 

Siirt Sinop Trazon 
A. Yaşa M. Alicanoğkı A. Şener ,! 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul Teknik Üniversitesince arsa satın-
alınması için gelecek yıllara geçici yüklenme

lere girişilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesin
ce arsa satınalmması için 1962,1963 ve 1964 yıl
larında üçer milyon ve 1965 yılında da iki mil
yon lirayı geçmemek üzere 11 000 000 liraya 
kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye Millî Eğitim Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince giri
şilecek yüklenmelerin karşılıklariyle faizleri, 
her yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçe Ka
nununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde yeniden 
açılacak özel bir bölüme konulur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. -— Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

18 . 5 . 1962 

Barbakan 
/. înönü 

Devlet Bakanı 
T, Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. ökUn 

Adalet Bakanı 
H. Kurutluoğlu 
İçişleri Bakam 
A. Topaloğlu 

Maliye Bakanı 
Ş. inan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
S, Seren 

Tarım Bakanı 
C. Oral 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Ba.-Yay. ve Turizm Bakanı 
K. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

A. Doğan 
Devlet Bakanı 

N.Su 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Millî Eğitim Bakam 

//. İncesulu 
Ticaret Bakanı 

/. Gürsan 
Güm. ve Tekel Bakanı 

$. Bvladoğlu 
Ulaştırma Bakanı 

C. Akyar 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikbaş 
İmar ve ts. Bakanı 

M. Güven 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
DF/ilŞTtRtŞt 

istanbul Teknik Üniversitesince, arsa satınalm
ması için gelecek yıllara geçici yüklenmele/re 

girişilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MALÎYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞİ 

istanbul Teknik Üniversitesince arsa sahnalın-
ması için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 

girişilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 neti maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

PLÂN KOMİSYONUNUN DE&IŞTÎRÎŞİ 

İstanbul Teknik Üniversitesince arsa satınaltn-
ması için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 

girişilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversite
since arsa satmalınması için taksitleri 1903 -
1965 yıllarında ödenmek üzere 8 000 000 li
raya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişmeye Millî Eğitim Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

. y — >>-e^< 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S.'Sayışı : 

istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/310) 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 11 . 10 . 1962 
Tetkik Dairesi ' ; 

Sayı : 71-1856/3260 

BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 6 . 10 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kadroları Ka
nununa ek kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasmîı rica ederim. 
Başbakan 

i İsmet înönü 

G E R E K Ç E 

Türkiyo'nin kalkınmasında ilk ele alınacak problemin iktisadi olduğunda söz birliği vardır. 
Bütün çalışmaların hedefi, millî serveti ve dolayrsiyle ımillî geliri artırmak 'Olduğuna göne, mem
leket iptidai madde kaynaklarından faydalanarak çok miktarda kıymet yaratmak için hiç olmazsa 
tarım kadar kimya endüstrisinin de hızla geliştirilmesi lâzımdır. Bu endüstrinin istenilen hızla 
ve emin adımlarla geMşmesi, her şeyden önce bu alanda tam forme o'lmuş yüksek kimya mühen
dislerinin yeteri sayıda yetişmesine bağlıdır. Kimya endüstrilerinin gelişmesi sayesinde büyük gelir 
kaynaklarına sahibolımuş memleketlerin bilhassa son yıllarda büyük adımlar atması, ikimya (mü
hendislerinin formasyonlarının gelişmesinden meydana geldiği açıkça görülür. Yüksek 'kimya mü
hendislerinin formasyonlarında eskiye nazaran çok esaslı bir fark belirmiştir. Bu türlü ihtisas 
erbabının öğrenimlerinin yarısı kimya ve İkimya hesaplarına tahsis edilmiş, öteki yarısını da ana* 
kına ve elektrik mühendisliği bilgi ve tatbikatı teşkil etmiştir. Durum böyle olunca; memleke
tin halen ihtiyacı olan ve yakın bir gelecekte çok fazla artacak olan bu tarzda forme olmuş kimya 
yüksek mühendislerinin yetişmesi için en uygun muhit, sinesinde Makina, Elektrik ve Maden Fa* 
külteleri bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi olmak icabeder. Başka bir yerde bu türlü formas
yonu vermek için yukarda zikredilen üç fakültenin birçok kürsülerinin ihdası gibi icrası iımkân-
sız derecede zor külfetlerin göze ailuınıası lâzımdır. 

Memleketin yükselk menfaatlerini göz önünde tutan İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosu, yu
karda esas hatlariyle özetlenen sebeplere dayanarak ve dünyanın yeni anladığı mânadaki formas
yonu haiz yükselk kimya mühendisleri yetiştirmek amaciyle bir Kimya Fakültesi kurmaya, bunun 
için icabedenleri yapmaya karar vermiştir. 

Bunu sağlamak için alınacak kadroların bir kısmı, halen Elektrik ve Maden Fakültelerinde 
bulunan Kimya Kürsülerinden ve kısmen de M*aden Fakültesinde bulunan Fizik Kürsüsünden te
min edileceğinden, malî külfet önemli derecede azalmış olacaktır. 
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Bu yeni fakülte, kuruluşunun ilk devrinde, halen teknik üniversitesinin iki fakültesinde bu

lunan Kimya Kürsülerinin işgal ettiği lokal ve luboratuvarlara zaruri ilâveler yapılmak suretiyle 
çalışmaya başlıyacaık ve fakülte zamanla tabiî seyri içinde inkişaf edecektir. 

Bu kanuna bağlı cetvellerde tesbit edilen kadrolar, bu fakültede kurulacak kürsülerin zaman
la ye normali bir rejime girdiği sürede kullanılacak kadrolardır. Başlangıçta bu kadroların bü
yük bâr kısmı (L) cetvelinde bulunacak ve bu suretle yukarda arz edilen malî külfet ilk yıllarda 
daha da küçük olacaktır. Esasen 1962 Bütçe yılında tkullanılmıyacalk kadroların cetveli kanuna 
eklenmiştir. 

Kürsülere başlangıçta bu kadroların tahsisi, ilerde bu yerlere gelmek anıaciyle çalışacak ve 
yetişecek öğretim üye ve yardımcılarının hedeflerini tesbit etmek içindir. 

Ayrıca Kürsüleri gösterir tablo da ilişiktir. 
İstanbul Teknik Üniversitesinde Kimya Fakültesinin açılmasını sağlamak üzere bu kanun ta

sarısı hazırlanmıştır. 
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î. T. Ü. Kimya Fakültesi kürsüleri — 

Kürsünün Adı 

I - Anorganik Kimya Kür
süsü 

II - Organik Kimya Kürsü
sü 

III - Analitik Kimya Kürsü
sü 

Kürsüde bulunan dersler 

a) Oenel anorganik kimya. 
b) özel anorganik kimya 
e) Elektrik Fakültesi kimya 

ders 

Profesör Doçent Asistan 
sayısı sayısı sayısı 

IV - Fiziksel Kimya ve En
düstriye Tatbiki Kür
süsü 

V ,- Sınai Kimya Kürsüsü 

VI - Kimya Mühendisliği Me
todları Kürsüsü 

VIJ - Fizik Kürsüsü 

kimyasal analiz metodları 
g) Makina Fakültesi kimya 

dersleri 

a) Anorganik sınai kimya 
b) Organik sınai kimya 
e) Metaliürji 
d) Makromolekül endüstrisi 
e) Rcfrakterler, keramiıkler çi

mento 
f) Endüstride kullanılan kimya

sal analiz metodları 
g) inşaat Fakültesi kimya 

dersleri 

a) Kimya endüstrisinin temel 
metodları 

1>) Kimya teknolojisi 

a) Klâsik ileri fizik 
b) Modern fizik 
e) Atom fiziği 
d) Çekirdek fiziği 

a) Genel organik kimya 
b) özel organik kimya 

a) Nicel analitik kimya 
b) Nitel analitik kimya 
e) Sömi mikro analitik kimya 
d) Maden Fakültesi kimya 

dersleri 

a) Fiziksel kimya 
b) Elektrokimya ve endüstrisi 
e) Büyük kimya endüstrisi 
d) Makromolekül kimyası 
e) Nükleer kimya 
f) Endüstride kullanılan fiziko 

1 

2 

2 

3 

2 

4 

0 

6 

fi 

TOPLAM 12 25 40 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No: 1/310 
Karar No. 11 

24 . 1 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza havale edilen «İstanbul Teknik Üniversitesi kuru
luş kadrolarına ek kanun tasarısı», Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edil
di. . 

Teklifin gerekçesindeki hususlar komisyonumuuzca da benimsenerek, kanun metninin müzakere
sine geçilmiş ve neticede kanun metnini ve metne ekli olan cetvellerin aynen kabul edilmesine 
karar verilmiştir. 

Plân Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Niğde 

M. Altmsoy 

Aydın 
M. Ş. Koç 

Giresun 
N. Erkmen 

Başkan V. 
Tunceli 

V. Ktşoğlu 

Çanakkale 
A. N. Akay 

Manisa 
N. Ağaoğlu 

Sakarya 
Y. Vlusoy 

Sözcü. 
Tuncel i 
F. Ülkü 

Denizli 
E. Şenel 

Muğla 
/ / . Baydur 

Sivas 
A. Altay 

Adana 
/ / . Aksay 

Erzurum . 
C. Dursunoğlu 

Ordu 
§. Pehlivanofflu 

Millet Meclisi 
Plân Komisyonu 
Esas No. 1/310 

Karar No. 65 

13.5.1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu raporu komisyonumuza havale edilmiş olmakla Teknik Üniversite Rektörü ve Maliye 
Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve .görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde zikrolunan hususlara ilâve olarak : 
Memleketimizin ekonomik gelişmesinde kimya sanayiinin çok geniş bir hissesi bulunacağı rea

litesine muvazi olarak İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından kurulacak Kimya Fakültesinin, 
memleketimiz iptidai madde kaynaklarından faydalanarak Kimya Endüstrisinin hızla geliştirilmıe-
sinıi sağlıyacak mühim bir faktör olacağı şüphesizidir. 

Filhakika, gerçekten iyi yetişmiş kimya yüksek mühendislerine bugün daha ziyade ihtiyaç 
duyulan memleketimizde, İstanbul, Ankara ve Ortadoğu Teknik Üniversitelerinde mervcut kimya 
şubelerine ilâveten İstanbul Teknik Üniversitesinde de bir Kimya Fakültesi açılmasını, bu saha
da müspet bir adım olarak mütalâa etmekteyiz. 
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Bu fakülte, mevcutlara nazaran, öğretim sistemi ve hedefi bakımından, tamamiyle mühendis

lik formaaıyonu dâhilinde mütalâa edilecek bir mahiyet ve şümulü ihtiva etmektedir. 
Gerek gerekçede zikredilen hususlar ve gerekse yukarda arz edilen sebeplerle, büyük bir ihti

yaca cevap verecek olan tasarı komisyonumuzca da yerinde görülerek Millî Eğitim Komisyonu
nun metni müzakereye esas tutularak maddelerin müzaikeresine geçilmiştir. 

Birinci madde; bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde Rektörlüğe ait kadrolarda yapılan değişik
lik neticesi olarak tâdil edilmiştir. 

ikinci madde ve (3) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 
Üçüncü maddede geçen (1962) yılı (1963) olarak değiştirilmiş ve bağlı (4) sayılı cetvel de ye

niden tanzim edilmiştir. 
(1) sayılı cetvelde, Rektörlük kısmına bir aded 500 liralık kadrolu Saymanlık Müdürlüğü 

veznedarı eklenmiş, Elektrik Fakültesi öğretim üyelerinden (2 000) liralık bir aded profesör 
kadrosu çıkarılmış, bir aded (1 250) liralık profesör kadrosu konmuştur. 

(2) saıyılı cetvelde (2 000) liralık profesör kadrosu (3) e indirilmiş, (1 250) liralık profesör 
kadrosu da (2) ye çıkarılmıştır. 

Ayrıca Rektörlük kısmına 9 ncıı dereceden bir aded 600 liralık Saymanlık Müdürlüğü veznedarı 
ilâve edilmiştir. 

Diğer taraftan büro şefi için istenen 500 liralık kadro emsallerine naizaran az görülmüş tea
dülü sağlamak nıaksadiyle (700) liraya çıkarılmıştır. 

İBir an evvel öğretime başlanabilmesini temin maksadiyle, öncelik ve ivedilikle görüşülmek 
ve genel kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

(Başkan 
Hatay 

Ş. İnal 

Artvin 
S. O. Avcı 

İmzada bulunamadı 

ıGi resim 
/. E. Kthçoğlu 

Konya 
/ / . C. Yılmaz 

Sakarya 
İV. Bayar 

Başkamvekili 
Balıkesir 

F. tslimyeli 

Aydın 
/. Sezgin 

Kars 
K. Okyay 

Maraş 
E. Kaplan 

Siirt 
A. Yaşa 

(SÖZCÜ 
Ondu 

A. H. Onat 

(Balıkesir 
A. A. Bolak 

İmzada bulunamadı 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Maraş 
A. Karaküçüli 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Kâtip 
Yozgat 
V. Uyar 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

Konya 
1. Baran 

imzada bulunamadı 

Mardin 
Ş. Aysan 

Trabzon 
A. Şener 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluş kadroları Kanununa 

ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — istanbul Tek
nik Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 7.7.1948 
tarihli ve 5246 sayılı Kanunla 
ek ve tadillerine bağlı (1) sa
yılı cetvellerin Elektrik ve Ma
den fakültelerine ait kısımla
rından ilişik (1) sayılı cetvel
de yazılı kadrolar çıkarılmış ve 
İstanbul Teknik Üniversitesin
de 4936 sayılı Kanunun ikinci 
maddesine dayanılarak açıla
cak olan Kimya Fakültesine 
ait ilişik (2) sayılı cetvelde 
gösterilen kadrolar eklenmiş
tir. 

MADDE 2. — İlişik (3) sa
yılı cetvelde gösterilen ek gö
rev tazminatı kadrosu, istan
bul Teknik Üniversitesi Kuru
luş kadroları hakkındaki 7 . 7 . 
1948 tarihli ve 5246 sayılı Ka
nuna bağlı (2) sayılı cetvele 
eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunla, 
Kimya Fakültesi için eklenen 
kadrolardan ilişik (4) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar 1962 
bütçe yılında kullanılmaz. 

MADDDE 4. — Bu kanun 
yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 5. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

fi . 10 .1962 
Başbakan 

İsmet İnönü 
Devlet Bakam ve 
Baış'1). Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
(Baş!). Yardımcısı 

77. Dinçer 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU
NUN DEĞl.ŞTÎRlŞİ 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluş kadroları Kanununa 

ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının bi
rinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 
ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 
dördüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının be
şinci ımaddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı. : 11)4) 

PLÂN KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTlRÎŞÎ 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluş kadroları Kanununa 

ek kanun tasarısı 

MADDE il. — İstanbul Tek
nik Üniversitesi Kuruluş kad
roları hakkındaki 7.7.1948 
tarihli ve 5246 sayılı Kanuna 
ek ve tadillerine bağlı (1) sa
yılı cetvellerin rektörlük, Elek
trik ve Maden fakültelerine 
ait Hasımlarından ilişik (1) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolar 
çıkarılmış ve İstanbul Teknik 
Üniversitesinde 4936 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesine daya
nılarak açılacak olan Kimya 
Fakültesine -ait ilişik (2) sa
yılı cetvelde gösterilen kadro
lar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunla 
Kimya Fakültesi için eklenen 
kadrolardan ilişik (4) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar 1963 
bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 4. — Tasarının 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 



Hü. 

Devlet Balkanı ve 
IBaşb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 
H. O. Bekata 
Devlet Bakanı 

R. Aylar 
Devlet Bakanı 

N. öktem 
Adalet Bakanı V. 

İT. Vinçer 
Millî Savunma Bakanı V. 

H. O, Bekata 
içişleri Bakanı 
S. Kurutluoğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
t. Feyzioğlu 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
»5- R> ITatipoğlu 

Bayındırlık Bakam 
/. Seçkin 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Sa. ve ıSo. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Güm. ye Tekel Bakanı 
Orhan öztrak 

Tarım Bakanı V. 
F. K. Gökay 

Ulaştırma Bakanı 
R. öçten 

Çalışma Balkanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Ba. -Ya. ve Turizm Bakanı V. 
M. Ete 

tmar ve iskân Bakanı 
F. K. Gökay 



Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Görevin adı 
Aylık 

Sayı tutarı 

Elektrik Fakültesi 

a) Öğretim Üyeleri 

1 Profesör 
2 » 
5 Doçent 

b) öğretim Yardımcıları 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

2 000 
1 750 
1 100 

800 
700 
600 

D. Görevin adı 
Aylık 

Sayı tutarı 

Maden Fakültesi 

a) öğretim Üyeleri 

1 Profesör 

5 Doçent 

b) öğretim Yardımcıları 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

1 
2 
4 

2 
2 
4 

2 000 
1 750 
1 100 

800 
700 
600 

Kimya Fakültesi 

a) Öğretim Üyeleri 

Profesör 

5 Doçent 
6 » 
7 » 

[2] SAYILI CETVEL 

4 
4 
3 
1 

15 
8 
2 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

b) öğretim Yardımcıları 

7 Asistan 

8 
9 
7 
8 

5 
9 

10 
10 
12 

» 
» 

Uzman 
» 

Fakülte 

c) Memurlar 

Sekreteri 
Kütüphaneci 
Birinci Mümeyyiz 
Büro Şefi 
Memur 

22 
8 
4 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

700 
600 
800 
700 

1 100 
600 
500 
500 
400 

[3] SAYILI CETVEL 

Görevin adı Sayı Ücret 

Kimya Fakültesi Dekanı 210 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 194) 
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Görevimadı 

Kimya Fakültesi 

a) öğretim Üyeleri 

Profesör 

Doçent 

[4] SAYILI CETVEL 

Aylık 
Sayı tutarı 

2 2 000 
1 1 750 
2 1 500 
1 1 250 

10 1 100 

D. 

6 
7 

8 
9 
7 
8 

Görevin adı 

Doçent 
» 

b) öğretim 

Asistan 
» 

Uzman » 
» 

Sayı 

7 
1 

Yardımcıları 

14 
6 
4 
2 

Aylık 
tutan 

%o 
800 

700 
600 
800 
700 

Millî Eğitim Komisyonunun değiştiricine 
bağlı cetveller 

[1] Sayılı cetvel 

Tasarıya ilişik 1 sayıh cetvel aynen ka'bul 
edilmiştir. 

[2] Sayılı cetvel 

Tasarıya ilişik 2 sayılı cetVel aynen ka'bul 
edilmiştir. 

[3] Sayılı cetvel 

Tasarıya ilişik 3 sayılı cetvel aynen ka'bul 
edilmiştir. 

[4] Sayılı cetvel 

Tasarıya ilişik 4 sayılı cetvel aynen ka'bul 
edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 194) 
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Plân Komisyonunun değiştiricine 

bağlı cetveller 

D. G-örevin çeşidi 

REKTÖRLÜK 
10 Saymanlık Müdürlüğü Vezne

darı 

Elektrik Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 

[1] SAYILI CETVEL 

Aylık. 
Sayı tutarı D. ti-örevin adı 

8 Asistan 
9 » 

Sayı 

1 
1 

Aylık 
tutarı 

700 
f>00 

2 Prafesör 
4 » 
5 Doçent 

b) öğretim yardımcıları 
7 ' Asistan 2 

500 

1 1 750 
1 1 250 
4 1 100 

800 

Maden Fakültesi 
a) öğretim, üyeleri 

1 Profesör 1 2 000 
2 » 2 1 750 
5 Doçent 4 1 100 

b) öğretim yardımcıları 
7 Asistan 2 800 
8 » 2 700 
9 » 4 600 

[2] SAYILI CJETVEL 

REKTÖRLÜK 
9 Saymanlık Müdürlüğü Vezne

darı 

Kimya Fakültesi 

a) öğretim üeleri 
Profesör 

» 
Doçent 

b) öğretim yardımcıları 

1 

3 
4 
3 
2 

15 
8 
2 

600 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

7 
8 
9 
7 
8 

5 
8 
9 

10 
12 

Asistan. 
» 
» 

Uzman 
» 

c) Memurla/r 

Fakülte Sekreteri 
Büro Şefi 
Kütüphaneci 
Birinci Mümeyiz 
Memur 

8 
22 

8 
4 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

800 
700 
600 
800 
700 

1 100 
700 
600 
500 
400 

[3] SAYILI OETVEL 

Tasarıya ilişik (3) sayılı cetvel aynen ka
bul edilmigtir. 

3 Profesör 
4 * 
5 Doçent 
7 » 

[4] 
1 
1 
4 
4 

SAYILI CETVEL 

Asistan 1 500 
1 250 
1 100 

960 

8 
9 » 
7 Uzman 

6 
2 
2 

20 

700 
600 
800 

M. Meclisi (S. Sayısı: 194) 
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Toplantı : 2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı | O I 

Maden Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve 5 arkada
şının' Maden Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 

kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (1/285, 2 /282) 

Maden Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna bâa maddeler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı (1/285) 

T. C. 
Başbakanlık İl . 9 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1837/2910 

MÎLLET MECLÎSİ (BAŞKANLIĞINA 

Sanayi Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
7.9.1962 tarihinde kararlaştırılan «Maden Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kaldırıl
ması ve bu kanuna bâzı maddsler eklenmesi hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

îsmet înönü 

GEREKÇE 
6309 sayüı Maden Kanunu 11.3.1954 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Sekiz yıldan beri tat

bikatına devam edilmektedir. 
Ana hatları itibariyle yeraltı servetlerimizin millî menfaatlerimize en uygun şekilde istismarını 

ve aynı zamanda bu sahada çalışmak istiyen müteşebbislerin sermayelerini emniyet ve itimat içinde 
yatırmalarını hedef tutan bu kanunun metninde ve tatbikatında tedvini maksadına uygun düşmi-
yen bâzı hususların mevcudiyeti tesbit olunmuştur. 

Arama ve işletme haklarının istihsali ve bu hakların istimali konulariyle ilgili bir kısım hüküm-
lerin de, muamelâtın yürütülmesini engelleyici ve hattâ alâkalıların haklarım tehlikeye düşürücü 
mahiyette oldukları müşahede edilmiştir. 

Maden Kanununun, maksadına uygun şekilde ıslâhı gayesiyle işbu tadil tasansı hazırlanmıştır. 
Birinci madde — Eski metinde maden kömürleri, antrasit, taş kömürü, linyit ve turp olmak 

üzere ayrı dört cins olarak gösterilmiştir. Tatbikatta bulunan her hangi bir kömür zuhuru bu tas
nif gruplarından her hangi birine tamamen uygun evsafı haiz olmıyabilir. Birbirlerinden kesin hat
larla ayrılmaları da mümkün olmayıp aralarında tedahüller mevcuttur. 
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Memleketimizde üçüncü jeolojik devir arazisinde bulundukları halde karbonizasyon ve kalori de

lerleri esas alındığı takdirde taşkömürü sınıfına ithali lâzımgelen kömürlere raslanmaktadır. Ay
rıca yine üçüncü jeolojik devre ait bir kömür yatağının, karbonizasyon ve kalori değerleri esasına 
göre, bir kısmının taşkömürü, bir kısmının linyit addedilmesi lâzımgelmektedir. 

Memleketimizde bulunan kömürlerin büyük bir ekseriyeti bu kömür gruplarının içerisinde değil 
arasında kalmaktadır. Yani ne linyittir, ne de taş kömürdür. Fakat her ikisinin arasında tabiî bir 
kömürdür. 

Hal böyle iken birinci maddede tabiî kömürlerin ayrı dört cins halinde tefrik ve tadadedilmiş 
alması, bunların ayrı haklara mevzu yapılması neticesini tevlideylemiştir. Aynı saha için ayrı isim
lerle yapılan müracaatların, taallûk ettiği kömür çeşidi bakımından tefriki güç ve bazan da imkân
sız bulunduğundan bunlara ait muamelâtın yürütülmesinde de müşkülâtla karşılaşılmaktadır. 

Bu sebeple her nevi maden kömürünün bir gurup halinde toplanması, tek hak mevzuu yapılması 
maksada ve mevzuun icabına uygun bulunmuş, eski metinde dört cins olarak, tadadedilen kömürle
rin sadece (maden kömürü) şeklinde tadili zaruri görülmüştür. 

Bu maksatla birinci madde tadil edilirken mühim ekonomik değeri olmıyan, tabiatta serbest 
olarak raslanmıyan diğer maddelerle mürekkep veya mahlut halde bulunan Fransiyum, Helyum 
Rubidyum, Sezyum, Selenyum, Tellür, Lösit, Krizolit, Germanyum ve Krizoberil'in metinde tada
dında pratik bir fayda mülâhaza edilmediği için yeni madde dışında bırakılmıştır. 

Bu vesile ile tatbikatta iltibasa yol açan Dor - Borasit, Fosfor Tuzu - Apatit, Magnezyum Tuzu 
- Manyezit gibi mükerrer tadat mahiyetinde bulunan mâden isimleri tashih edilmiştir. 

îlk metinde tadadedilmemeleri sebebiyle ikinci maddeye müsteniden kararname ile Maden Kanu
nu şümulüne alınmış olan çinko ve stronsiyum yeni metne ilâve edilmiştir. Bundan başka ilk metne 
her nasılsa ithal edilmemiş bulunan Radyum, Diopsit, Oltutaşı, Rubi, Rutil ve Safir maddeye dâhil 
edilmiştir. Maddenin başındaki tarif kısmında yapılmış olan değişiklik eski metni mâna bakımın
dan değiştirmemekte ancak daha vazıh bir hale getirmektedir. Nitekim (saf) kelimesi yerine mak
sadı daha doğru ifade eden (basit) kelimesi ikame edilmiştir, hakkın taallûk ettiği maddenin istih
racına imkân verebilecek jeolojik teşekküle delâlet eden tabiî yatak tâbiri ilâve olunmuştur. 

Tabiî yatak tâbiri, her hangi bir tereddüde mahal bırakılmıyacak tarzda Alüvyon, Elüvyonu da 
şümulüne aJlmış bulunduğundan bu tabirler madde metninden çıkarılmıştır. Bunlardan başka 
6809 sayılı Maden Kanunundan sonra yürürlüğe konulan 6326 numaralı Petrol Kanunu kendi 
mevzuuna giren maddeleri tarif ve tadat etmek suretiyle ayrı hükümlere tabi tutmuş bulunmak
tadır. Ancak petrol istihsaline elverişli bulunmamaları sebebiyle Petrol Kanunu şümulü dışında 
kalan bitümlü maddelerin Maden Kanununa tabi bulunacağı tabiîdir. Bu cihet yeni metinde ta-
dilen tavzih ve kaydolunmuştur. 

tkinci maddenin ilk fıkrası tatbikat icaplarına uygun olarak tavzih edilmiştir. 
Kanunun birinci maddesinde Petrol Kanununa muvazi olarak yapılan tadil dolayısiyle, 

ikinci maddenin petrol istihsaline elverişli olmıyan bitüm ve asfalt yataklariyle ilgili ikinci fık
rasının muhafazasına lüzum kalmamış olduğundan metinden çıkarılmıştır. 

tkinci maddeye ikinci fıkra olarak yeniden ilâve edilen hüküm şu mucip sebebe dayanmakta
dır. Yurdumuzda Azot Sanayii, Demir - Çelik Sanayii, Seramik Sanayii gibi kurulmuş ve kurul
makta bulunan bâzı sanayi kollarının bir kısım ham maddesini taş ocağı maddeleri teşkil etmek
tedir. Bu kabil sanayiin faaliyetlerinin aksaltılmadan idamesi, diğer malzemelerle birlikte mez
kûr hammaddelerinin de devamlı olarak teminini zaruri kılmaktadır. 

Diğer taraftan mermer, talk ve şaire gibi bir kısım taş ocağı maddelerinin de ihraç mevzuu 
olduğu malûmdur. Memleket ekonomisi bakımından bâzı madeni maddelerden daha çok iktisadi 
kıymet taşımaktadır. 

Bu maddelerin taş ocağı mevzuatına tabi bulunmaları bunların istihsal ve kıymetlendirilme-
leri hususunda büyük aksaklıklar tevlit etmekte ve yurdumuzu büyük bir döviz kaynağından 
mahrum bırakmaktadır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 131) 
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Esasen taş ocağı mevzuatına tabi bu gibi maddelerle Maden Kanununa tabi maddelerin arzdan 

istihracı için tatbik edilen usuller arasında önemli bir fark mevcut değildir. 
Bahis konusu maddeler için müstakar birer işletme tesisini mümkün kılacak yatırımların ya

pılabilmesini teminen daha emniyetli usullerin tatbiki ve uzun vadeli hakların itası lüzumlu görül
müş, bu sebeplerle bunların Maden Kanununun şümulüne alınmalarında fayda ve zaruret mütalâa 
edilmiştir. 

Derpiş edilen yeni Hükümde Maden Kanuna şümulüne alınacak taşocağı maddesinin bir sana
yiin hammaddesini teşkil etmesi veya ihraç mevzuu olması şartı esas tutulmuştur. 

Bu suretle bunların memleket menfaatlerine uygun şekilde hüsnü istismarlarını temin için ma
denlerde olduğu gibi murakabe ve kontrolları imkân dâhiline sokulmuş olacaktır. Maden Kanunu
nun şümulüne taşocağı maddelerinden her hangi birisi değil ancak muayyen bir ruhsat sahası için
deki taşocağı tezahürü alınabilecektir. Meselâ Azot Sanayiinin bir kısım hammaddesini teşkil eden 
Ulukışla'daki alçı taşı sahası Maden Kanununa tâbi tutulurken yurdumuzdaki bütün alçı (taşları 
Maden Kanunu şümulüne alınacak demek değildir. 

Sekizinci madde — Bu madde ile derpiş edilen tadil, ilk fıkradaki kara sınırlarından itibaren 
ufkan «5 kilometre» olan mesafenin «500 metre* ye indirilmesinden ve kara suları ile iç suları alt
larındaki yerlerin bu tahdide tâbi olmadığının ve müsadere imkânı kalmıyan ve aynı zamanda ta
rifedeki bedelden daha yüksek bir fiyatla satıldığı tesbit edilen cevherin satış bedelinin müsadere 
edilecek mal yerine kaim olacağı hususlarının tavzihinden ibarettir. 

Kara sınırları civarındaki aramalar, bu 5 kilometrelik tahdit sebebiyle aksamakta ve sınıra doğ
ru devam eden bâzı yatakların olduğu gibi terk edilmesi zaruretini doğurmaktadır. Esasen mem-
nuiyeti müstelzim yerler, bu maddenin ikinci fıkrasına göre ciheti askeriyece Askerî Yasak Bölge
ler Kanununa göre takip ve temin olunacaktır. Bu itibarla 5 kilometrelik mesafenin 500 metreye 
indirilmesinde bir mahzur mütalâa edilmemiştir. 

Kara suları ile iç sular ve altlarındaki yerlerin böyle bir tahdide tâbi olmadığı açıklanmak su 
retiyle bu hususta her hangi bir tereddüt ihtimali ortadan kaldırılmıştır. 

Belediye imar sahaları içinde bulunan bâzı yerlerde maden aranmasına, belediyece mahzur gö
rülmediği takdirde, alâkalı belediyenin müsaadesiyle imkân sağlamak amaciyle üçüncü fıkranın 
son cümlesine «ve belediyelerce müsaade edilen maden sahaları» ibaresi ithal edilmiştir. 

Bu kanunun 117 nci maddesine göre Devlet Hakkı Tarifesi, her yıl her maden için bulunacak 
ortalama bir kıymete göre tesbit olunacağına ve bundan sonra kalite farkı nazara alınmaksızın 
siyyanen tatbik edileceğine göre bir lüzum ve mânası kalmamış bulunan «en yüksek derecesinin» 
ibaresi maddeden çıkarılmıştır. Müsadereye tâbi cevherin, istisnai ahvale münhasır olmakla be
raber, tarifeden gösterilen bedelden daha yüksek bir fiyatla satıldığının tesbiti takdirinde satış 
bedelinin müsadere edilecek mal yerine ikame edilmesi esasının kabulü isabetli görülmüş bu hü
küm maddenin son fıkrasına ilâve olunmuştur. 

Onikinci madde — Bu maddenin esasında bir değiştirilme mevzuubahis değildir. 
Tadil, tatbikatın suhuletle yürütülmesini temin için tavzih maksadiyle yapılmıştır. Şöyle ki; 

arama ruhsatnameleri yine tek cins maden için ita olunacaktır. Ancak ruhsatname talebini havi 
dilekçede bâzı ahvalde aranacak madenin ismi kanunun birinci maddesinde tadadi olarak irae 
edilen ismin aynı olarak gösterilmeyebilir. Dilekçede yazılı maden ismi, kanunda tadadedilen mu
ayyen cins madenin ilim ve tatbikat bakımından malûm ve mütearif olan diğer bir isminden iba
ret ise, takaddüm hakkının sıhhatini kabul etmek lâzımgelir. Hal böyle iken tatbikatta aynı cins 
madene delâlet eylediği halde sırf kanunda gösterilmiş olan ismin aynen yazılmamış olması se
bebiyle, takaddüm hakkının doğmıyacağı şeklinde bir içtihada yol açıldığı müşahede edilmiştir. 

Bâzı ahvalde de dilekçede muayyen cins maden ismi yerine minerallerinden birisi yazılmakta
dır. Birkaç istisnasiyle tabiatta madenler mürekkep halde bulunurlar, mürekkep olan bu madde
ler de ihtiva ettikleri esas madenin elde edilmesi için istihracolunur. 

Gaye muayyen bir madenin istihsaline İmkân vererek cevherin elde edilmesi ve cevherin içeri
sinde aynı madenin diğer minerallerinin de mahlûtan mevcudiyeti muhtemel bulunması düşünce-
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siyle tek bir mineral yerine istihsali kasdedilen madenin alınması uygun olacaktır. Bu sebeplerle ge
rek isim ve gerekse mineral bakımından tatbikatta raslanan tereddütleri izale gayesiyle idareye 
tavzih ve tashih yetkisi tanınan bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Bir sahada bir cins maden için hak verildikten sonra aynı cins madeni ihtiva eden sular da bu 
hakkın şümulüne girdiğinden bu sular için ayrıca hak verilemiyeceği tabiîdir. 

Pirit'e benziyen ve bunun gibi birer demir sülfür olan Markazit ve Pirotin (Pirotit) de aynı 
hak şümulünde bulunduğu mütalâa edildiğinden burada açıklanması faydalı görülmüştür. 

Mahlûtiyeti veya jeolojik teşekkülü itibariyle birlikte işletilmesi zarureti hâsıl olan diğer cins 
madenlerin arama ruhsatnamesine derci ancak ruhsatname sahibinin talebine bağlı bulunmakta
dır. 

Tatbikatta arama ve bunu takiben gelen işletmenin seyri sırasında gayrın hakkı taallûk et
mek suretiyle tahaddüsü muhtemel ihtilâfların önlenmesi için aynı durumun her hangi bir vesile 
ile idarece tesbiti halinde keyfiyetin re'sen mevcut mütekaddim arama ve işletme hakkına ilâ
vesi yeni bir fıkra ile derpiş olunmuştur. 

Onbeşinci madde — Bu maddede yapılan değişiklik 8 nci maddenin gerekçesinde izah edilen 
sebeplerle 4 ncü fıkradan «en yüksek derecesinin» tâbirinin çıkarılmasından ve müsadereye tabi 
cevherin, tarifede gösterilen bedelden daha yüksek bir fiyatla satıldığının tesbiti hâlinde, satış 
bedelinin müsadere edilecek mal yerine ikame olunacağı hükmünün ilâvesinden ibarettir. 

Onyedinci madde — Bu maddede yapılan değişiklik şunlardan ibarettir: 4 numaralı bende 
«sınır noktaları» ilâve edilmiş, hektar miktarına mütaallik beyan ayn bir bent olarak tanzim 
edilmiştir. 

Dilekçede mahsus yerinde köy adı yazılmamış olmakla beraber hudut ifadesinde köyün zikre-
dilmesiyle sahanın yerinin tâyini mümkün olduğu takdirde mahsus yerinde köy adının yazılma
mış olması hakkın reddine bir sebep teşkil etmiyeceği hususunun tavzihinde fayda mülâhaza edil
miştir. 

Onsekizinci madde — Maden arama ruhsatname sahalarının çevrelenmesi için alınabilecek sı
nır noktaları Sanayi Bakanlığınca tesbit ve yönetmeliğe dercedilecektir. Bakanlıkça bu tesbit ya
pılırken noktanın yer değiştirmemesi ve muayyen evsafı haiz olması şartlan göz önünde tutulacak
tır. Bu cihet birinci fıkra ile hüküm altına alınmıştır. Sınır noktalarının vasıflarından «değiş
mez» yerine «yer değiştirnriyen» ve «tamamen muayyen» yerine de sadece «muayyen» tâbirlerinin 
ikamesi suretiyle madde sevk maksadına daha uygun hale getirilmiştir. 

Akar suların bir kısmı yataklarını değiştirirler. Bunların kavşak noktalarının da yer değiştirece
ği tabiî bir neticedir. Değişme bunların galip vasfıdır. Halbuki sınır noktalan ve hatlarının şart 
vasfı de değişmezliktir. Bu sebeple akar su kenarları sınır hatlan ve akar sular kavşak noktaları 
da sınır noktaları olarak kabul edilmemiş ve yeni metne alınmamışlardır. 

Göller ve adalar mevcudiyetleri itibariyle, yer değiştirmiyen ve muayyen, başka bir deyimle ye
rinin bulunması ve tâyini daima mümkün olan arz parçalarıdır. Ve arama ruhsatname sahalannm 
hakkın şümulünü tâyin ve gayrin hakkından tefrikini temin için aranan şartlan haizdir. Bu se
beple" bunların tahdidi için sınır noktaları seçip aralarını vasletmeye mahal ve lüzum yoktur. Ancak 
suların alçalıp kabarması tabiî bir hâdisedir. Göl veya ada sathının en geniş olduğu zamandaki 
hududu hakkın şümulü için esas kabul edilmiştir. 

Müracaat sahasını göstermek üzere tanzim edilecek krokilerin tanzimi usulü Bakanlıkça bir yö
netmelikle tâyin ve tesbit edileceği maddenin son fıkrasında belirtilmiştir. 

Yirminci madde — Bir kısım arama ruhsatnamesi müracaatlarının esaslı şartlan ihtiva etme
meleri itibariyle alâkalısına takaddüm hakkı sağlamadığı ve başka müracaatlar için bir mâni teş
kil etmiyeceğini hüküm altına almak için vaz'edilmiş idi. Eski metinde bu cihet pek açık görül-
medio-inden tereddütlere yol açmıştır. îşbu tasarının 2 ve 4 ncü fıkralariyle maksat tavzih ve 
tasrih edilmiştir. 
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Ruhsatname müracaat dilekçesi ve krokisi üzerine saha genişliğinin yazılmamış olması mühim 

bir noksan olmadığından ve tetkiki yapan tarafından da hesaplanması mümkün bulunduğundan 
hakkın doğmaması sebeplerinden telâkki edilmemiş ve bu sebeple yeni metne ithal olunmamıştır. 

Yirmibeşinci madde — Bu madde eski metin bakımından tatbikatta raslanan tereddütleri iza
le maksadiyle yeniden hazırlanmıştır. Birinci fıkrada tadat edilen sebeplerle tashih, ikmal veya 
taksiri lâzımgelen müracaatlar bakımından alâkalılarına yapılan tebligat üzerine müddetinde tev
di edilecek evrakın (taksir hallinde, taksir hudutlarını havi) ek bir dilekçe ile Bakanlığa veya ma
denin bulunduğu Il'e verilmesi imkânı sağlanmıştır. Tashih veya ikmal veya taksir için verilen müh
let içerisinde alâkalının mütaaddit defa evrak tevdi eylemesi kabul edilmiştir. 

Taksir suretiyle terk edilen kısımlar taksire ait evrakın Bakanlığa veya İVe tevdii tarihinden iti
baren aramalara serbest hale gelmektedir. Bunlar için ayrıca bir açılma tarihi tesbit ve muamele 
icrasına mahal olmadığı üçüncü fıkrada tasrih edilmiştir. Şu kadar ki, taksiren terk edilen kısım
lar 14 ncü maddede tadadedilen sahalardan ise bunlar için elbette yukarıdaki hükmün uygulan
ması mümkün değildir. Bu cihet fıkrada ayrıca gösterilmiştir. 

Yirmialtıncı madde — Keşif ve tahkikat ve arama ruhsatnamesi istenilen sahada dilekçe ve kro
kide gösterilen durumun mevcut olup olmadığını tesbit etmek maksadına dayanmaktadır. 

Daha önce aynı noktalarda yapılan tetkikleri havi bilgi mevcudolması veya müracaat sahasının 
1/25 000 mikyaslı haritalar üzerinden tesbitinin mümkün bulunması veya müracaat sahasının ada 
veya göllere mütaallik olması gibi ahvalde mahallinde ayrıca bir tetkik ve talıldka lüsura görül-
miyebilir. Bakanlıkça tesbit edilecek bir yönetmelikle bu kabil müracaatlar bakımından keşif ve 
tahkikata lüzum olmıyacağı yeni maddenin ikinci fıkrasında derpiş edilmiştir. 

Keşif ve tahkikat masraflannm müracaat sahibi tarafından ödenmesi gerektiği ve ödenmediği 
takdirde yapılacak muamele 144 ncü madde ile şümullü olarak tanzim edilmiş bulunmakladır. 28 
ncı maddenin 3 ncü fıkrası bir tekrardan ibaret kalmaktadır. Ayrıca 144 ncü maddede bu defa 
yapılan tadil ile keşif ve tahkikat masraflarının, verilmiş bulunan mehil zarf.uda her tınr^i bir 
sebeple ödenmemesi halinde bir mehlin daha verileceği hükmü tesis edilmiştir. Ücimc! îı "anın 
son cümlesi bu hüküm ile de tezat teşkil edecektir. Bu sebeplerle üçüncü fıkra tamamen k-ukırıl
mıştır. 

Yirmiyedinci madde — Sınır noktalarının ayrı ayrı köyler olduğu gibi, sahanın iceris-^do bir
den fazla köy bulunduğu haller de vardır. Bu takdirde sahaya en yakın olan köyün tâyini müm
kün olamamaktadır. Bu sebeple tahkik heyetine dâhil olacak muhtar veya ihtiyar heyeti azasının 
sahaya yakın köylerden her hangi birisinden seçilmesi imkânını sağlamak üzere madde bu cihet
ten tashih edilmiştir. 

Kanunda damga pulunun tevdiine dair bir hüküm bulunmadığından bıı madde ve son fıkra 
olarak ilâve edilmiştir. 

Yirmisekizinci madde — îlgi ve müşabeheti bakamından 25 nci maddedeki tadilâta paralel 
olarak bu madde de ıslah edilmiştir. 

Yirmidokuzuncu madde — Muamelesinin tamamlandığı beyaniyle Bakanlığa gönderilen müra
caat dosyasında birtakım noksanlıklar veya kanuni mâniler tesbit edilebilir. Bu takdirde ruh
satnamenin itasına imkân olmıyacağı tabiîdir. Eski metinde bunların düzeltilmesi için gerenine te
vessül edileceği gösterilmiştir. Şu kadar ki Bakanlıkça tesbit edilen kanuni mânilerin izalesi 
veya hataların tashihi veya noksanların ikmali her zaman mümkün olmıyabilir. Bu gibi hallerde 
müracaatın reddi cihetine gidileceği tabiîdir. Bu husus yeni maddede tasrih ve tavzih olunmuştur. 

Otuzikinci madde — Madenlerin teşekkülü ve arzda bulunan tesadüflere bağlı değildir. îste
nen bir madenin nerelerde bulunabileceği veya bulunamıyacağmm ilmen tâyini mümk^.dür. Di~ 
ger taraftan eseri emaresi mevcut bir madenin varlığının ortaya çıkarılması meslek mensupları 
tarafından bilinen ameliyelerin tatbiki ile kabildir. Maden aramalarmdaki fennî nezaret aranan 
cevherin bulunması için takibedilecek yolun gösterilmesi ve tatbiki lâzımgelen madencilik ameli
yelerinin tâyini ve emniyetle icrası şeklinde hulâsa edilebilir. Birinci hususta jeolog en as maden 
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mühendisi kadar yetkili ise de ikinci yani icra safhası jeolojinin dışında kalmaktadır. Arama 
bir kül olup (her hangi bir zamanda çeşitli ameliyelerin icrasını icabettirir tekniğine vakıf olma
dığı bir husustan dolayı jeologu muhatap ve mesul tutmak işin icabatına ve hakkaniyete uygun 
olmıyacaktır. Bu sebeple jeolog tâbiri ilk fıkradan çıkarılmış, yerine jeoloji mühendisi ikame 
edilmiştir. Aynı fıkraya, aramada teknik direktif vermeye ehil oldukları bilinen ve fakat kanunun 
tedvini sırasında her nasılsa dercedilmemiş bulunan mülga Zonguldak Meslek Mektebi mezunları 
ilâve edilmiştir. 

6309 sayılı Maden Kanununun tedvininden bu yana durgun veya akar sularda çeşitli usullerle 
tuzların aranma ve işletilmesi mevzuunda talepler yapılmış ve yapılmakta bulunmuş olup bunların 
bir kısmı ruhsatnameye bağlanmış ve diğer bir kısmı işletme hakkı talebi safhasına intikal eyle
miştir. Bu konuda girişilecek faaliyetin icabı olarak maddenin ilk fıkrasında gösterilen teknik 
elemanlara ilâveten meslekî sahalanna girmesi hasebiyle kimya mühendisi ve kimyagerlerin de 
mesailerinden istifade edilmesinde fayda mülâhaza edilmiş, bu maksatla yeni ikinci fıkra hazırlan-
mıştır. 

Fennî nezaret vazifesini deruhte etmeye salahiyetli kimseler aynı zamanda ruhsatname sahibi 
oldukları takdirde bu vazifeye başkalarını tâyin etmeleri mümkün olduğu gibi kendileri tarafın
dan ifasında da bir mahzur mütalâa edilemez. Ancak fennî nezaret vazifesinin bizzat deruhte edil
mesi halinde kanunen muayyen tâyin formalitesine lüzum bulunmadığı hususu nazara alınarak 
4 ncü fıkra tanzim edilmiştir. 

Memlekette kâfi teknik eleman bulunmaması, her arama yerinin bir teknik elemanın daimî ne
zaretini temin için karşılanması icabedecek maddi külfetlere tahammülü olmaması göz önünde tu* 
tularak maddede sözü geçen fennî nezaret tabiriyle daimî bir nezaret yerine arama sahasının za
man zaman görülerek gerekli teknik direktifin verilebileceği kastolunduğu hususunu bu madde
nin tadili vesilesiyle tavzihinde fayda mülâhaza olunmuştur. 

Hal böyle olmakla beraber vazifenin sözde kalmayıp lâyikiyle ifa edilmesi de iktiza eder. 
Diğer taraftan bir teknik elemanın fennî nezaret vazifesini lâyikiyle ifa edebileceği arama sa

haları adedinin mahdut ve muayyen olması da tabiîdir. 
Arama sahalarının coğrafî dağılışı, adedi ve müteşebbisin durumu bu tahditte müessir olmak

tadır. Bu sebeplerle tahdidin kanun yerine yönetmeliğe bırakılması, sağlıyacağı seyyaliyet bakı
mından daha uygun bulunmuştur. 

Yeni 32 nci maddenin müeyyidesi ek 1 nci madde ile tanzim edilmiş olması sebebiyle, mem
nu arama faaliyetini 121 nci madde ile irtibatlandıran eski 32 nci maddenin son fıkrası kaldırıl
mıştır. 

Otuzaltıncı madde — Bu maddede yapılan değişiklik, 8 nci maddenin gerekçesinde izah edilen 
sebeplerle 6 nci fıkradan «en yüksek derecesinin» tâbirinin çıkarılmasından ve müsadereye tâbi 
cevherin tarifede gösterilen bedelden daha yüksek bir fiyatla satıldığının tesbiti halinde satış bede
linin müsadere olunacak mal yerine ikame edileceği hükmünün ilâvesinden ibarettir. 

Kırküçüncü madde — 43 ncü maddenin ilk şekli aramakla meydana çıkarılan madenin işletme 
hakkının istenmesi zamanını, müracaat edilecek makamı, müracaat dilekçesinin muhtevasını gös
termekte idi. 

İşletme hakkının istenmesi zamanı bakımından bir değişiklik bahis konusu değildir. Tatbikat
tan elde edilen tecrübelere göre, müddeti içinde maden sahasının bağlı olduğu il valiliğine yapılan 
talebin kabulü, müteşebbise kolaylık sağlayacağından, tecviz edilmiştir. 43 neti maddenin eski 
metninde dilekçe muhtevası bakımından derpiş edilen hususlann mühim bir kısmı, kayıt ve dos-
yasında mevcut bulunduğu cihetle, işletme hakkı talebi vesilesiyle dilekçeye derci lâzımgelen bilgi
ler ancak lüzumlu malûmata inhisar ettirilmiştir. 

Bundan önceki tatbikat, işletme hakkı talebinin yapılmasını mütaakıp verilen vesikaların na
zari olarak tetkiki ve bunların yine nazari olan ikmal ve tashihleri için uzun bir zamanın ziyamı 
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icabettinniştir. Bâzı sahalarda gereken her türlü arama yapılıp işletmeye elverişli maden meydana 
çıkarılmış olduğu halde sırf vesikalardaki hata ve noksanların zamanında tashih ve ikmâl 
edilmemiş olmaları sebebiyle taleplerin reddi lâzımgelmiş, diğer bâzı sahalara ait vesikalar, 
zamanında şeklen uygun hale getirilmiş olmakla beraber, mahalline gidildiği zaman duru
mun mevdu vesikalara uymadığı ve hattâ hiçbir aramanın yapılmadığı hallerle karşılaşılmış
tır. 

Gerek müteşebbis ve gerekse idare bakımından büyük bir müşkülâtı mucibolan bu sistem, 
aynı zamanda memleket menfaatlerine ve işin icabına da uygun bulunmadığından değiştirilmiş 
ve ciddî müteşebbislere büyük kolaylıklar sağlanmıştır. 

Teşebbüsteki ciddiyetin tâyini ve zamanın heder edilmemesi bakımlarından işletme talebine 
mevzu sahada işletmeye elverişli maden varlığının meydana çıkarılıp çıkarılmadığının ma
hallinde tetkik ve tesbiti, vesikalar tanzimi safhasının önüne alınmıştır. Böyle bir tetkikin 
ifası, yapılmış olan aramaların hüsnü surette muhafaza edilmesine ve yerlerinin kolayca bulun
masına bağlıdır. 

Talep sahibinin veya saha ve aramalar hakkında kifayetli bilgiye sahip salahiyetli vekili
nin huzuriyle, mahallinde yapılacak tetkikler neticesinde sahada işletmeye elverişli cevher 
varlığının meydana çıkarılmış olduğunun tesbiti halinde işletme hakkı talebinin yürütülmesi, 
aksi takdirde reddolunması Maden Kanununun ruh ve maksadına uygun düşecektir. 

tşte bu hususları temin için tasarıya gerekli hükümler ilâve edilmiştir. 
Kırkdördüncü madde — İşletme hakkı verilebilmesi için esas şart vesika tanzim etmek de

ğil, arama yapmak ve işletme tesisine elverişli maden varlığını meydana çıkarmaktır. Bu gö
rüşün ışığında işletme hakkı talebiyle tevdii lâzımgelen vesikalarda gerek aded ve gerekse 
mahiyet itibariyle müteşebbis lehine değişiklikler yapılmıştır. Meselâ, sırf madenci için lü
zumlu olan maden civarının topoğrafik ve jeolojik haritasının tevdii zarureti kaldırılmış, iş
letme hakkı talebedilen ruhsatname sahasının Harita Genel Müdürlüğünce tanzim edilmiş ve 
askerî yasak bölgelerin dışında 1/25 000 mikyaslı haritası bulunduğu takdirde ayrıca sınır ha
ritasının istenmiyeceği hükmü vaz'edilmiştir. 44 ricü madde metninden, verilecek vesikalann ev
safı ve mahiyeti ile alâkalı kısımlar çıkarılıp yönetmeliğe bırakılmak suretiyle, bu vesikaların 
evsafının şartlar ve ihtiyaçların değişmesine parelel olarak ve kolaylıkla ayarlanması imkânı 
sağlanmıştır. Vesikaların ne suretle tanzim edileceği işletme hakkı talebi yönetmeliğinde gös
terilecektir. 

Sınır haritasının tanzimine ihtiyaç hâsıl olduğu takdirde; yerleri değişmiyen ve daima tâ* 
yini mümkün olan sınır noktaları arasındaki bir sahanın haritasının tanziminde yapılmış bu
lunan hatalar sebebiyle gayrimuayyen sayılamıyacağı ancak muayyen bir sahanın yanlış veya 
eksik yapılmış bir haritasiyle karşı karşıya bulunulduğu, haritanın esas rolünün arza mevcud-
olmakla beraber yerinin katî ^olarak tâyininde, civarındaki benzerleri veya evsafının değiş
mesi dolayısiyle, müşkülâtla veya imkânsızlıkla karşılaşılması muhtemel halleri önlemek ve 
2 000 hektardan geniş olan bir sahaya maden hakkı verilemiyeceği için, sahanın genişliğini 
hesabetmek için yapıldığı, bu haritaların hususi bir maksada hizmet için kullanılan vesikalar 
oldukları, normal birer harita olmadıkları ve mikyaslarına göre bir haritada aranacak hususi
yetlerin bunlarda aranmaması lâzımgeldiği, meselâ semti ne kadar hatalı olursa olsun bu ha
ritaların kullanılış maksadına hizmet edebileceği, hususlannın yönetmeliğin tanziminde göz 
önünde tutulması icabedecektir. 

Kırkyedinci madde — Sahada gereken her türlü aramalar yapılmış ve mühim bir işletme 
tesisine imkân verecek maden varlığı meydana çıkartılmış da olsa son mehil içerisinde veril
miş alan vesikalardan birisinin (dairede yapılan tetkikleri neticesinde) yönetmeliğine uygun 
olmadığının görülmesi halinde işletme hakkının reddedilmesi işin icabına ve memleket yüksek 
menfaatlerine uygun görülmediğinden bu madde de değiştirilmiştir. Gerekli vesikaların hep
sinin verilmesiyle iktifa olunmuş ve tetkik maden sahasına bırakılmıştır. 
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-tik mehil zarfında vesikalar verilmediği takdirde mevcutsa 57 nci maddeye müstenit faali

yetin durdurulacağı ve son defaya mahsus olmak üzere bir mehil daha verileceği; ancak son 
mehil zarfında da vesikaların hepsi verilmediği takdirde işletme hakkı talebinin reddedileceği 
esası muhafaza edilmiştir. 

Kırksekizihci madde — İşletme hakkı talebi ile tevdii lâzımgelen vesikaların yönetmeliğine 
uygun olması veya verilecek mehiller içerisinde uygun hale getirilmesinden sonra arza tatbik edi-
lebieceği hükmü birçok işletme hakkı taleplerinin yersiz bir sekide reddini mucibolduğundan 
tadil edilmiştir. 

Müddeti içerisinde verilen vesikaların tetkikinin mahallinde yapılacağı esası vaz'olunmuştur. 
Görülen hata veya noksanların gösterilmesi veya izah edilmesi, yerinde çok daha kolay olacaktır. 
Mahalline tamamen veya kısmen uygun olan veya yeri ile hiç alâkası bulunmıyan ve nazari olarak 
tanzim edilmiş kâğıtların yönetmeliğine uygun olup olmadığının tesbiti maksadiyle Bakanlıkta 
yapılan tetkiklere sarf edilen elemanların zamanları çok daha faydalı şekilde kullanılacaktır. 

Harita Genel Müdürlüğünce tanzim edilen haritaların ve M.T.A. Enstitüsü tarafından tanzim 
edilmiş vesikaların mahalline tatbik edilmeden kabul edilebilmesini temin maksadiye ikinci fık
ra tanzim edilmiştir. 

Mahallinde yapılan tetkik ve tatbikler neticesinde mevdu vesikalarda görülen bilcümle hata 
veya noksanlar tesbit olunacak, bunların yerinde tashih veya ikmali mümkün olmadığı takdirde 
bu ciheti teminen münasip bir mehil verilecektir. Mahallinde tesbit ve bir tetkik raporuna derce-
dilen ve alâkalıya tebliğ olunan hatalar tashih ve noksanlar ikmal edilmek suretiyle müddeti içe
risinde bakanlığa yenilerinin tevdii lâzımdır. Tashih ve ikmal maksadiyle vesikaların yeniden 
tanziminin de caiz olacağı tabiî görülmüş, bu cihet madde metninde ayrıca tasrih olunmamıştır. 

Tashih veya ikmalen tevdi edilen vesikaların, lüzum görüldüğü takdirde, tetkiki mahallinde 
yapılır. Çünkü her hâdisede yerine tekrar gidilmesine lüzum kalmıyabilir. Bu kontrol neticesinde 
de hata veya noksanlar görüldüğü takdirde yine bir tetkik raporu ile tesbit edilip tashih veya 
ikmali temin için bir mehlin daha verileceği dördüncü fıkra ile tanzim olunmuştur. 

Beşinci fıkra ile talebin reddedileceği hususlar tâyin olunmuş ve son fıkra ile de yerinde yapı
lacak tetkiklerin sureti ifasının ve hazırlanacak tetkik raporunun neleri ihtiva edeceği hususunun 
bir yönetmelikte gösterileceği tanzim olunmuştur. 

Kırkdokuzuncu madde — Bu maddede bir değişiklik yapılmamıştır. Yalnız «bulunmuş maden» 
vasfının sona ermesi veya kaldırılması hallerinin dışında bulunmuş madenin arama mevzuu yapıla-
mıyacağına dair olan üçüncü fıkra ile işletme hakkı talebi sırasında çeşitli sebeplerle yapılan tak
sirler neticesinde arama ruhsatnameleri sahalarından terk edilen kısımların yeniden aramalara ser
best hale geleceği tarihi tasrih eden sonuncu fıkra ilâve edilmiştir. 

Elliikinci madde — Maden işletme hakkı sahiplerinden alınmakta olan teminat, bâzı ahvalde Ma
den Kanunu ile tahmil edilen bir kısım vecaibin ifası masrafı karşılığını teşkil etmekte bâzı ahvalde 
de cezai şartın tatbikini mümkün kılmaktadır. 

Teminatın sarfı veya irat kaydını mütaakıp eski haddine iblâğı mevzularının tanzimi zaruri gö
rülmüş bu sebeple 52 nci maddeye ilâve olunan üçüncü fıkra ile bu husus hüküm altına alınmıştır. 
Bu meyanda tatbikatta tereddüdü izale için, kanunda veya şartnamede gösterilen sebeplerle işlet
me hakkının feshi halinde de, mevcutsa teminatın veya bakiyesinin irat kaydolunacağı maddede 
tasrih olunmuştur. 

Elliyedinci madde — Bu madde, arama ruhsatnamesi devresinde girişilen faaliyet neticesinde 
meydana çıkarılan maden için kanun hükümleri dairesinde işletme hakkının istenmesini mütaakıp, 
alâkalının isteği halinde sahada mevcut faaliyetin inkıtaa uğratılmadan devamını temin için tedvin 
olunmuştur. 

Tatbikatta çeşitli anlayışlara yol açıldığı için bu hükmün sevkmdeki maksat kaybedilmeden te
reddütlerin izalesi gayesiyle madde yeniden tanzim edilmiş bu arada mevcut faaliyetin aksatıjma-
masını sağlıyacak esaslar vaz'olunmuştur. 
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43 ncü maddeye göre işletme hakkı talebeden arayıcı 43 ncü maddede zikredilen vesikaları tev

di etmek, 81 ve 82 nci maddeler hükümlerini yerine getirmek ve 57 nci maddede tadadedilen husus
ları da ifa etmek suretiyle işletme faaliyetine devam edilebilecektir. 

44 ncü maddeye göre verilen vesikalarda görülecek hata veya noksanların ikmal veya tashihi 
için mehil verilmesi faaliyetin durdurulmasına sebep teşkil etmiyeceği tasrih olunmuştur. 

Mümessil veya fennî nezaretin temin olunmaması faaliyete mâni teşkil edecektir. Alâkalı faali
yette bulunabilmek için 81 ve 82 nci maddeler t arif atı dairesinde bu vecibeleri yerine getirmek 
mecburiyetindedir. Aksi takdirde haklarında 121 nci madde tatbik olunacaktır. 

83 ve 84 ncü maddelerle ilgili vecibelerin müddetlerinde yerine getirilmemesi veya bunlarla ilgili 
olarak tevdi edilen vesikalarda hata veya noksanlar bulunması doğrudan doğruya faaliyetin dur
durulmasını mucibolmıyacak ve fakat usulü dairesinde yapılacak tebligatla muayyen müddet zar
fında da bu vecibelerin yerine getirilmemesi veya hata veya noksanların tamamlanmaması takdi
rinde vecibeler yerine getirilinceye kadar faaliyet durdurulacaktır. Şu kadar ki, mevdu vesikalar-
daki hata veya noksanların tashih edilmemesi sebebiyle haklarında ayrıca 85 nci madde hükümleri 
tatbik olunmıyacak ve zabıta hükümleri mahfuz kalacaktır. 

Tecdit veya imtiyaza tahvili talebedilen işletme ruhsatnameli ve temdidi istenen işletme imtiyazlı 
maden sahalarındaki faaliyetin, gerekli muamelelerinin ifası sırasında, durdurulması için bir sebep 
mevcut bulunmadığından tatbikatta devam eden teamüle uygun olarak bu devrelerde de faaliyette 
bulunulması hükmü yeni metne ilâve olunmuştur. 

Gerek işletme hakkı talebine ait muamelenin ve gerekse bu devredeki faaliyetle ilgili vecibele
rin sureti ifası kanunun alâkalı diğer maddeleriyle işbu madde metninde tasrih edildiğinden çeşitli 
anlayışlara yol açan metindeki (işletme hakkının istihsaline mütaallik muamelenin gereği gibi ta-
kibedilmesi) ibaresi yeni metinde nazara alınmamıştır. 

Ellisekizinci madde — Tecdit, temdit veya imtiyaza tahvil talepleri kanun hükümlerine uygun, 
olarak yürütüldüğü müddetçe bir nevi işletme hakkı talebi mahiyetinde bulunduğu cihetle, 
bunlardan mütvellit hukukun devri de zaruri görülmüş bu hususun temini için maddeye son fık
ra ilâve edilmiştir. 

Altmışikinci madde — 62 nci maddenin ikinci fıkrasında mevcut hüküm bütün vecibe ve mu
amelelerin bir defaya mahsus olmak üzere verilecek altı aylık mühlet içerisinde ifa ve itmamını 
âmir bulunmaktadır. 

Altı ay içinde yerine getirilmesi lüzumlu bulunan bu isler alâkalı bakımından iki ayrı safha 
arz etmemektedir. Harem yatırılması, damga pulunun tevdii bulucuya ait tazminatın ödenmesi 
mükellefiyeti tamamen alâkalının irade ve inisiyatifine bağlı olup doğrudan doğruya kendisi 
tarafından takip ve tesviyesi lüzumlu ve mümkün bulunmaktadır. 

Altı aylık mühletin hitamına yakın mukavele ve şartnamenin imza ve teatisi için müracaat 
eden ilgili, idarenin günlük işlerle son derece mahmul bulunması dolayısiyle ihzarı için bekletil
mekte, bâzı ahvalde yetiştirilememesi sebebiyle imza ve teati muamelesi yapılamamakta, bu su
retle hakkı düşürücü durumlarla karşılaşılmaktadır. 

Kanuni harcı tediye etmiş ve lüzumlu damga pulunu tevdi eylemiş bulunan alâkalının imza 
ve teati için gayrimuayyen zaman boyunca bekletilmesi veya hukukunun zıyaa uğratılması hakka
niyete uygun düşmemektedir. 

Doğrudan doğruya alâkalı tarafından ifası lâ simgelen vecibelerin bir tebliğ ile tâyin edilecek 
mühlet içinde yerine getirilmesinin kendisinden istenilmesi, bunların ifasından sonra idarenin 
gerekli hazırlığı yaparak imza ve teati için davette bulunması suretiyle maksadın kolaylıkla istih
sali bu suretle mahzurların bertaraf edilmesi isabetli olacağı mütalâa edilmiştir. 

Bu hususları temin için 62 nci maddenin eski ikinci fıkrası yeni maddenin 1 ve 3 ncü fıkra
ları olmak üzere iki fıkra halinde tadil ve ıslah olunmuştur. 

Maddenin eski metninin son fıkrasında işletme ruhsatnamelerinin tecdit edilemiyeceği ifade 
edilmiştir. Halbuki tatbikatta işletme ruhsatnamesi müddeti sona ermekle beraber sahada made
nin tükenmediği fakat kalan maden varlığının da bir işletme imtiyazına mevzu olacak vüsatte ol-
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taadığı haillere sık sık raslanmaktadır. Yeni bir işletme ruhsatnamesi mevzuu olabilecek madenin 
muattal kalması terviç edilemiyeceği gibi bu safhaya kadar getirmiş bulunan müteşebbisten alı
nıp başka birisine verilmesi de hakkaniyete uygun olmıyacaktır. Bu sebeple işletme ruhsatna
mesi süresi sonunda sahada işletmeye elverişli maden varlığının tesbiti halinde 10 yıl ile 15 yıl 
arasında yeni bir işletme ruhsatnamesi verilebilmesini temin maksadiyle maddenin son fıkrası 
iki fıkra halinde yeniden tanzim olunmuştur. 

Altmışüçüncü madde — Doksandokuz yıldan daha az müddetle ita edilen işletme imtiyazlarının 
müddetleri hitamında, doksandokuz yıla kadar uzatılması şartnameye dercedilen hükümlerle temin 
olunagelmektedir. İhtiyaca mebni şartnamelere akseden bu esas, maddenin üçüncü fıkrasına ilâve 
edilmiştir. Tıemdidedilen müddet içinde şartnamede değişiklik yapılmasını teminen dördüncü fık
ra ilâve edilmiştir. 

AUtmışbeşinci madde — 6/j nci maddenin 2 nci fıkrasının tadil ve ıslahını gerektiren mucip se
beplere dayanılarak 65 nci madde de aynı şekilde tadil olunmuştur. 

.Altmışaltıncı madde — 62 ve 65 nci maddelerle yapılan tadilâta muvazi olarak bu madde de 
ıslah olunmuştur. 

Altmışyedinci madde — Maden işletme ruhsatnamelerinde tecdit ve işletme imtyazlarında da 
temdit bu tasarı ile derpiş edilmiş bulunmaktadır. Bu maddeye göre işletme hakkı verilecek ma
denlerin, tecdide veya temdide tabi madenlerin dışında kalan madenler alacağının tavzihi mak
sadiyle madde tadil! edimiştir. 

Altmışsekizinci madde — işletme ruhsatnamesi sahibi işletme imtiyazı talebinde bulunduktan 
sonra sahada yapılan tetkikler neticesinde bir işletme imtiyazına değil ancak yeni bir işletme 
ruhsatnamesine mevzu teşkil edeceği Sanayi Bakanlığınca tesbit edildiği ve bu tesbit sırasında 
işletme ruhsatnamesinin müddeti de dolmuş olduğu takdirde mesbuk imtiyaza tahvil talebinin, iş
letme ruhsatnamesi tecdit talebi şeklinde kabulü alâkalının rızasına tâbi tutulmuş ve keyfiyet 
maddeye ilâve edilen bir fıkra ile tanzim edilmiştir. 

Yetmişinci madde — İşletme imtiyazlı maden sahalarının birleştirilmesine ilâveten işletme ruh
satnameli sahaların da birbirleriyle veya imtiyazlı sahalarla birleştirilmelerini mümkün kılmak 
maksadiyle madde değiştirilmiştir. 

Birleştirilecek sahaların mutlaka yekdiğerlerine bitişik olmaları şartı kaldırılmış müşterek bi
rer noktalarının mevcudiyetiyle havza teşkili imkânı sağlanmıştır. 

İşletme imtiyazlarının yekdiğerleriyle işletme ruhsatnamelerinin birbirleriyle veya imtiyazlı 
sahalarla işletme ruhsatnameli sahaların yekdiğeriyle birleştirilmesi halinde hak işletme ruhsatna
mesi mevzuu teşkil ettiği takdirde Sanayi Bakanlığı kanaliyle, işletme imtiyazı mevzuu teşkil et
tiği takdirde de Bakanlar Kurulu karariyle verilebileceği tabiîdir. 

Birleştirilecek hakların taallûk ettiği sahalardaki maden yatağının durumu, kemiyet ve keyfi
yeti ile istihsal ve satış imkânları bakımından çeşitli değişiklikler arz edebilir. Bu sebeple tâbi 
olacakları şartların peşinen tesbiti ve kanuna derci isabetli olamaz. Bunların tüzük ve yönetmeliğe 
atfı suretiyle tanzimi de yine aynı mülâhazalarla doğru görülmemiştir. Bu itibarla keyfiyetin her 
hâdiseye göre Bakanlıkça tâyini zaruretine binaen bu hususta maddeye bir hüküm ilâve edilmemiş
tir. 

Yetmişikinci madde — Mahlûliyeti idarece tesbit edilen maden veya madenlerin, işletme 
hakkı sahibinin müracaatına lüzum kalmaksızın, işletme ruhsatnamesi veya imtiyaz mukavelesine 
ilâve edilebileceği ve ilâve edilen maden sebebiyle şartnamede değişiklik yapılabileceği hususları 
maddeye ikinci ve üçüncü fıkralar olarak eklenmiştir. 

Yetmişdördüncü madde — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce işletme hakkı verilmiş, ve
ya arza tatbik neticesinde fen raporu ve ekleri mahalline uygun bulunmuş olan sahaların alâkalı 
dosyalarında uygun fen raporları bulunacağına göre bu sahalar için yeniden işletme projesi isten-
miyeceği tabiîdir. Bu safhaya kadar gelmemiş bulunan işletme talepli haklarla, bundan sonra 
talebedilecek işletme hakları için 44 ncü maddeye göre işletme projelerinin tevdii icabedecektir. 
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Maddede bir değişiklik yapılmamış ancak yukarda izah edilen duruma gelmiş haklar için dos

yasında mevcut fen raporu, bu safhaya gelmemiş haklar için ilerde verilecek işletme projesi dos
yasında bulunacak ve maksada hizmet edeceğinden maddeye; «işletme projesi» ilâve edilmiştir. 

Yetmişaltıncı madde — Bu maddedeki tadil, bu tasarı ile getirilen «işletme projesi» nin 74 
ncü madde gerekçesinde izah edilen sebeple maddeye ilâvesinden ibarettir. 

Yetmişsekizinci madde — Bu madde maden varlığımızın hüsnü istismarını, emniyet kaidele
rine ve madencilik fennine uygun tarzda işlettirilmesini temine yarıyan hükümleri ihtiva eden 
maddelerden birisidir. 

Madde kâfi müeyyide ile teçhiz edilmediği için beklenen gayenin elde edilemiyeceği düşünül
müştür. İşletmeciyi yersiz ve ağır külfete mâruz bırakmaksızın, maksadı temin edecek müeyyide 
maddeye ilâve edilmiştir. 

74 ncü madde gerekçesinde izah edilen sebeple «işletme projesi» maddeye ilâve edilmiştir. 
Yetmişdokuzuncu madde — Faaliyetin muvakkaten tatili kararlaştırılan bir maden işletme

sinde, bu devre zarfında, işletme hakkı sahibinden normal faaliyet esnasındaki vecibelerin ifası
nın istenmesine lüzum ve zaruret yoktur. Tatbikatta tereddüt ve yanlış anlayışlara yol açılmaması 
ve bir boşluğun doldurulması maksadiyle maddenin yeni ikinci fıkrası hazırlanmıştır. 

Seksenbirinci madde — Maden işletmelerine hâs olan mesul müdürlük müessesesinin 6309 
sayılı Kanunla getirilen tek şahıs ve şirket prensipleri muvacehesinde muhafazasına zaruret kal
mamıştır. Ancak işletme ile ilgili tebliğler için muayyen bir ikametgâhta belli bir şahsın muha
tap tutulmasının gerek idare ve gerekse işletmeci için sağladığı kolaylık ve emniyet bakımından 
hükmün tamamen ilgası yerine tadili derpiş edilmiş - tatbikatta iltibas yapan mesul müdür - yeri
ne temsilci tâbiri ikame edilmiş, Türkiye Cumhuriyeti hudutları dâhilinde ikametgâh yerinin tâ
yini işletme hakkı sahibinin ihtiyarına bırakılmıştır. 

Aynı şahsın mütaaddit işletmelerin mümessilliğini deruhde etmesine işbu 81 nci madde bakımın
dan bir mâni bulunmadığının burada tavzihi faydalı mütalâa edilmiştir. 

Seksenikinci madde — İşletme hakkı maden sahalarında fennî nezareti tanzim eden bu mad
deye sulardan tuz istihsal eden sahalarda fennî nezaret mevzuu ile aynı şahıs tarafından vazife 
deruhde edilebilecek sahaların miktarı hususunda yeni 32 nci madde ile derpiş edilen tadilâta mu
vazi olarak gerekli hükümler konmuştur. 

Maden işletmelerinde daimi olarak iş başında bulunacak şahısların kâfi miktarda mevcudolma-
ması, bunları yatiştirecek okul veya kursların matlubu veçhile acılamaması, açılsa bile yetişti
rilmelerinin uzun zamana mütevakkıf bulunması hasebiyle tatbikatta büyük zorluklarla karşılaşıl
dığı müşahede edilmektedir. Bir madenin teknik ve emniyet icaplarına uygun olarak işletilmesini 
teminen vazifeli mühendis tarafından verilecek direktifleri tatbik edebilecek kabiliyette bir ele
manın daimi olarak iş başında bulunması zaruridir. 

Arzu edilen vasıfta kâfi eleman bulunmaması sebebiyle, bu vasıfta personelin ihtiyacı karşılıya-
cak miktarda yetiştirilmelerine kadar memleket madenciliğinde pratikte yetişmiş tecrübeli ve ehli
yetli şahısların mesailerinden istifade edilmesi mümkün ve zaruri görülmüş, bu hususu teminen ka
nuna yeni bir hüküm konmuştur. 

82 nci maddeye muhalefet halinde tatbiki gereken müeyyide maddenin son fıkrasiyle tavzih 
edilmiştir. Mezkûr fıkrada teyidolunan müeyyide, 82 nci madde ile derpiş edilen vecibelere riayet 
etmemeleri halinde maden işletme hakkı sahipleri hakkında tatbik olunacaktır. 

Maden işletmelerinde fennî nezaret vazifesini deruhde eden mühendis ile daimi olarak iş başın
da bulunacak teknik personelin, fennî kaidelere riayet etmemeleri dolayısiyle maden sahalarında 
çalışanların hayat ve sıhhatlerini tehlikeye koyan kazaların vukuu mümkündür. Buna sebebolan 
kimse veya kimselerin de ayrıca şahsan mesul olacağı, salahiyetli makam ve merciler tarafından 
bu hususun takip ve gereken müeyyidelerin tatbik olunacağı umumi hükümler icabatındandır. 

îhzar kelimesi madencilikte muayyen mânası olan bir terimdir. Teknik faaliyetin tanzimi itiba
riyle her türlü teknik faaliyet ifade edildiğinden, iltibas yapması muhtemel olan ihzar kelimesi 
madde metninden çıkarılmıştır. 
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Seksendördüncü madde — Bu madde maden varlıklarımızın memleket yüksek menfaatlerine 

en uygun şekilde istismarını temine hizmet eden maddelerden birisidir. Madde metni -tavzih olun
mak suretiyle sevk maksadına daha uygun bir hale getirilmiştir. 

Yılık imalât haritasiyle birlikte verilmesi istenen rapora katı ihtiyaç hissedilmektedir. Kamı-
ni bir mecburiyet bulunmadığı halde durumu lâyıkiyle izah etmek maksadiyle bir kısım maden 
müteşebbisleri tarafından esasen tevdi edilmektedir. Bu itibarla madde metnine ilâve edilmiştir. 

Seksenbeşinci madde — Bu madde müeyyideleri kademeli para cezaları şekline getirilmiş, mü
teşebbis kadar memleket menfaatlerine de aykırı olan faaliyetin durdurulması müeyyidesi madde
den çıkarılmıştır. Aynca mümessil tâyinine mütaallik 81 nci madde hükmünün tatbikini temin 
edecek müeyyide bu madde şümulüne ithal edilmiştir. 

Seksenaltmcı madde — Müeyyidesi kâfi görülmiyen bu maddenin işlemesini temin edecek lü
zumlu müeyyide ilâve edilmiştir. 

Bakanlıkça maden arama ruhsatname sahalarında da tetkik ve kontrollar yapılacağından, mad
deye «aramalar» ilâve edilmiştir. Ancak tecdit ve imtiyaza tahvil talepleri de birer işletme hakkı 
talebi mahiyetinde olduğundan, 86 nci madde hükümlerinin bu kabil maden sahaları hakkında da 
tatbiki gerekeceği tabiî mütalâa edilmiş, bu sebeple metnin birinci fıkrasında ayrıca tasrihine lü
zum görülmemiştir. 

Yüzdördüncü madde — Devlet hakkı, arama ruhsatnamesinden işletme imtiyazına kadar her 
türlü maden haklarının taallûk ettiği sahalardan çıkarılacak cevherlerin FOB veya dahilî sa
tış bedelleri ortalamasına göre her yıl tanzim edilecek olan Devlet hakkı tarifesindeki kıymetin 
% 1 ilâ % 3 ü olarak tahakkuk ve tahsil edileceği bu tasarı ile hüküm altına alınmış bulunmak
tadır. Bu sebeple ihtiyaç kalmıyan 9 sayılı fıkra maddeden çıkarılmıştır. Maddede başka bir de
ğişiklik yoktur. 

Yüz beşinci madde — Maddede yapılan değişiklik 74 ncü maddenin gerekçesinde izah edilen se
beplere binaen ikinci fıkranın başına «işletme projesi veya» ibaresi ilâve edilmiştir. 

Yüz dokuz, yüz on ve yüz onbirinci maddeler — Kredi temininde madenin teminatı teşkil edeceği 
kabul olunmak suretiyle ipotek esası 6309 sayılı Kanunla imtiyaz haklan için derpiş ve tedvin 
edilmiştir. Bunu teminen madenlerin tapu sicilinden ayrı bir sisteme göre tescili esası vaz'olun
muştur. Buna göre (bulunmuş maden) vasfını haiz olan her maden, maden siciline müştakı İlen 
kaydedilmekte, bu maden üzerinde tesis edilecek işletme hakları hangi neviden olursa olsun aynı 
kayda işlenmektedir. Yani maden sicilindeki kayıtlan bakımından işletme imtiyazlariyle işletme 
ruhsatnameleri arasında her hangi bir fark mevcudolmayıp her ikisi de aynı hukuki hüviyet ve 
teminatı haiz bulunmaktadır. 

Maden Kanununun işletme imtiyazlan için kabul etmiş bulunduğu ipotek muamelelerinin işlet
me ruhsatnamelerine de teşmili kayıt, tescil ve muamele bakımlarından hiçbir mahzur ve güçlük 
tevlidetmiyecektir. 

Her bakımdan krediye daha çok muhtacoldukları Maden Kanununun tedvininden beyana geçen 
tatbikat devresinde müşahede edilmiş bulunan maden işletme ruhsatnamelerinin ipotek imkânın
dan istifade ettirilmesi memleket iktisadiyatı bakımından lüzumlu ve faydalı mütalâa edilmiştir. 

îşletmeye elverişli madene sahibolup malî yardıma muhtaç bulunan madencilere yardım gaye
siyle kurulmuş bulunan Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsaları Birliğine bağlı Maden 
Yardım Komisyonunun elinde bu işe tahsil edilebilecek bir fon mevcuttur. Bu komisyon kurulu
şunu takibeden aylar zarfında yardım talebiyle vâki müracaatlarla alâkalı birçok madenleri tet
kik ve yardıma müstahak gördüklerini tesbit eylemiş bulunmaktadırlar. Bunlar arasında işletme 
ruhsatnameli madenlerin büyük bir ekseriyeti teşkil ettiği görülmektedir. Beş yıl sonra senede 
850 000 ton raddesinde demir cevheri işliyecek olan Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları Müessesesi 
de kendisine devamlı surette cevher verebilecek olan demir madenlerinin istihraç ve sevk kapasi
telerini bu müddet zarfında ihtiyacı kârşılıyacak seviyeye çıkarabilmelerini temin için kredi ver
mek zaruretini hissetmekte olup bu sahaya gerekli yardımı yapmayı karar altına almış bulunmak
tadır. 
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Bütün bu yardımların yapılabilmesi, kredilerin sağlam esaslara ve teminata bağlanmasiyle müm

kün olacaktır. Yardım edilmesi kararlaştırılan madenler arasında imtiyazlı madenler olduğu gibi 
işletme ruhsatnameli madenler de mevcuttur. 

Yakında memleket hizmetine girecek olan Türkiye Maden Geliştirme Bankası, madencilere aça
cağı krediyi kanunen mümkün olan imtiyazlı madenlere inhisar ettirdiği takdirde madenciliğimi
zin inkişafı bakımından beklenilen netice elde edilemiyecektir. Çünkü, imtiyazlı madenler yurdu
muzda mevcut madenlerin küçük bir kısmını teşkil etmektedir. Bu durum karşısında ipotek yo-
liyle kredi temini imkânının işletme ruhsatnameli madenlere teşmili emri zaruret haline gelmiştir. 
Bu sebeplerle mühim ihtiyaca cevap vermesi maksadiyle kanunun 109, 110 ve 111 nci maddelerinde 
gerekli tadilât yapılmış, bu suretle maden işletme ruhsatnamelerinin de ipotek mevzuuna ithali 
sağlanmıştır. 

Yüz onbeşinci madde — Mülga maden mevzuatının cari olduğu devrelerde madenler mukarrer 
resim, nispî resim, Devlet temettü hissesi, askerî teçhizat tertibi gibi muhtelif zamanlarda yekdiğe
rine eklenen çeşitli malî mükellefiyetlere tâbi bulunmakta idi. Madencilerden tahsil edilen meblâğ 
madenin maliyetinde oldukça mühim bir unsur teşkil etmekte idi, 6309 sayılı Kanunla bütün bu 
malî mükellefiyetler kaldırılmış, bunların yerine maden sahalanndan çıkarılan cevherlerin satışı 
sırasında, satış bedeli üzerinden bir meblâğın Devlet hakkı namı altına tahsili derpiş olunmuştur. 

Bu kanunla âzami haddin % 20 den % 5 e indirilmesinin kanunun ilk tatbikat yıllarında ma
dencilik faaliyetimizde icra ettiği müspet tesir memnuniyetle müşahede edilmiştir. Son yıllarda is
tihsal maliyetlerinin artması, piyasada rekabet sebetiyle satış fiyatlarının düşmesi, kâr haddini çok 
azaltmış ve Devlet hakkı madenciliğimiz aleyhine yeniden mühim bir unsur olarak kendisini göster
miştir. 

Dünya memleketlerinin bir kısmında Devlet hakkı muhafaza edilmekle beraber büyük bir kıs
mında tamamen ilgası yoluna gidildiği müşahede olunmuştur. 

Günden güne artan rekabet karşısında maliyetlerin düşürülmesi ve bu meyanda Devlet hakkı 
mevzuunun yeniden tetkika tâbi tutulması bir zaruret halini almıştır. 

Devlet hakkının tamamen kaldırılması mülâhazası yanında bu nam altında tahsil edilecek meblâ
ğın maliyette mühim bir unsur teşkil etmiyecek seviyeye indirilmesi de düşünülebilir. Maden Ka
nuniyle derpiş edilen cevher rehni, kaçakçılığın önlenmesi, istihsalin takibi, buluculuk hakkının te
mini gibi mevzuların gereği gibi tatbiklerini temin için ikinci şıkkın tercihi isabetli görülmüş, Devlet 
hakkı nisbetinin yüzde bir ilâ üç olarak tesbiti yoluna gidilmiştir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden Önce verilmiş olan imtiyazlarla mülga maadin mevzuatı dev
resinde ita edilip de Maden Kanununa intibakı tamin edilmiş işletme imtiyazları ve işletme ruhsat-

"" namelerinin, verilmeleri sırasında tesbit edilmiş bulunan Devlet hakkı (nispî resim) nisbetlerinin 
yeni hükme ne suretle tâbi tutulacağı maddenin son fıkrası ile tanzim edilmiştir. Mülga Maadin 
Mevzuatı zamanında ita edilmiş işletme ruhsatnameleri ile işletme imtiyazlarında kullanılan nispî 
resim tâbirinin, Maden Kanunundaki Devlet hakkı tâbirine tekabül ettiği hususunun burada tav
zihinde fayda mülâhaza edilmiştir. 

Madde metninde geçen cevher tâbiri, zenginleştirme ve izabe safhalarından da geçmiş bulunan 
meselâ blister bakır veya regülüs antimonu da (cevher olmadıkları malûm ve müsellem olmakla 
beraber) ifade etmektedir. Bu sebeple gerek metinde ve gerekse gerekçede bâzı yerlerde cevher, 
bâzı yerlerde daha şümullü olan maden tâbiri kullanılmıştır. 

Yüz onyedinci madde — FOB bedelleri hazırlamasında geçen yıl zarfında yabancı memleket
lerde cari satış fiyatları vasatisinin esas alınmadı iki yönden mahzurlu bulunmuştur. Birincisi, ya
bancı memleketlerden her yıl ve her maden için cari satış fiyatı temin etmek kabil olmamaktadır. 
İkincisi de, demir cevherinde olduğu gibi cari satış fiyatından nakliye tenzil edildikten sonra bakiye 
nisbetsiz şekilde düşük olmaktadır. Bu sebeplerl-3 bu usul terk edilmiş yerine memleketimizde sala
hiyetli mercilerce yapılan tescil bedelleriyle cari yıl fiyat tahminleri nazara alınmak suretiyle 
F O B bedellerin tâyin usulü vaz'edilmiştir. Tenzilâta tâbi cevherler için kullanılan kal ve izabe 
tâbirlerinden kal tâbirine yeni metinde yer verilmemiştir. Buna mukabil daha geniş mânada olan 
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zenginleştirme tâbiri alınmıştır. Bu tâbirle bir tesis ianesiyle cevher tenorunun yükseltilmesi mak-
sadiyle yapılan her türlü zenginleştirme ameliyesi kastedilmiştir. 

Yüz ondokuzuncu madde — Bu maddede mühim bir değişiklik yapılmamış ancak çeşitli anla
yışa imkân veren birinci fıkra sevk maksadına uygun hale getirilmiş ve bu tasarının 117 nci madde
siyle her maden için tek bedel veya kıymet ihtiva edecek Devlet Hakkı Tarifesi yapılacağı hükmü 
tesis edildiğine göre bir mânası kalmıyan «en yüksek derecesinin» ibaresi 3 ncü fıkradan çıkarılmış 
ve müsadereye tâbi cevherin tarifede gösterilen bedelden daha yüksek bir fiyatla satıldığının tes-
biti halinde, satış bedelinin müsadere olunacak mal yerine ikame edileceği hükmü ilâve edilmiştir. 

Yüz yirminci madde — Maddede yapılan değişiklik, 8 nci maddenin gerekçesinde izah edilen se
beple birinci fıkradan «en yüksek derecesinin» ibaresinin çıkarılmasından ibarettir. 

Yüz yirmibirinci madde — Memnuiyet hilâfına çıkarılan ve Hazine malı sayılması lâzımgelen 
cevherler, satış veya sair sebeplerle ortadan kalkmış olabilir. Bir boşluğun doldurulması için, ka
nunda mevcut benzeri hallerdeki durumlarla ilgili hükümlere müşabih olarak üçüncü fıkra ilâve 
edilmiş birinci ve ikinci fıkralar muhafaza olunmuştur. 

Yüz yirmiikinci madde — 8 nci maddenin gerekçesinde izah edilmiş olan sebeplerle üçüncü fık
radan «en yüksek derecesinin» tâbiri çıkarılmış ve müsadereye tâbi cevherin tarifede gösterilen be
delden daha yüksek bir fiyatla satıldığının tesbiti halinde, satış bedelinin müsadere olunacak mal 
yerine ikame edileceği hükmü eklenmiştir. 

Yüz kırkıncı madde — Madenler hakkında 12 ve 72 nci maddelerle derpiş edilen esas, taşacağı 
maddeleri bakımından Maden Kanununun tedvini sırasında noksan bırakılmış olduğundan, bu defa 
140 nci maddeye birinci, ikinci ve sonuncu fıkralar halinde ilâve edilmiştir. 

üçüncü ve dördüncü fıkralar eski metnin aynıdır. 
Yüz kırkbirinci madde — İşletme hakkı sona eren sahalardan çıkarılmış ve fakat imrar edilme

miş olan cevherlerle bakiye yığını ve cürufun üç yıl içinde, bu müddet temdit edilmişse temdit 
müddeti sonuna kadar, işletme hakkı sahibi veya yerine kaim olan tarafından sahadan kaldırılma
sı; bu müddetler içinde sahadan kaidırıilmıyan cevherlerle bakiye yığını ve cürufun Hazineye in
tikal etmesi ve Maliye Bakanlığı tarafından 4 yıl zarfında, bu müddet temdit edilmişse temdit 
müddeti sonuna kadar 2490 sayılı Kanım hükümleri dairesinde tasfiye edilmesi esas ve usulü bu 
madde ide tanzim edilmiştir. 

İşletme hakkı sahibince işletme hakkının sona erdiği tarih malıûm olduğundan sahadan kaldırma 
için tanınan müddetin bu tarihten itibaren cereyan edeceği tabiîdir. Fakat Hazine için tanınan 
müddetin işlemeye bağlıyacağı tarihin Maliye Bakanlığınca bilinmemesi tatbikatta tereddütleri mu-
cibolmaktadır. Bu sebeple tasfiye müddetinin işlemeye başlıyacağı tarihin, Sanayi Bakanlığınca 
Maliye Bakanlığına yapılacak ihbarın alınma tarihi olacağı birinci fıkranın sonuna eklenen bir 
cümle ile tavzih olunmuştur. 

İkinci fıkra ile üçüncü fıkranın sadece yerleri değiştirilmiş ve dördüncü fıkra artık geçici bir 
hüviyet iktisabettiğinden madde metninden çıkarılmış ve geçici sekizinci madde olarak tanzim edil
miştir. 

Çeşitli tarif ve tefsirlere yol açan < bakiye yığını» ilâve edilen son fıkra ile maddenin sevkinde-
ki maksada uygun olarak tarif edilmiştir. 

Yüz kırkdördüncü madde — Bu maddenin ilk fıkrasında yapılan tadil, usule mütaallik bir mua
mele sebebi ile ileri safhaya gelmiş bir hakkın düşürülmesini önlemek maksadiyle ikinci bir mehil 
verilmesinden ibarettir. 

Yüz elliikinci madde — Taş ocağı maddelerinin işletilmeleri TaşocaMarı Mevzuatına tâbi bulun
maktadır. Taşocağı maddelerinden mâdut olmakla beraber aynı zamanda çimentonun ham madde
sini teşkil eden (kil, alçı, kalker) gibi bası taşocağı maddeleri 23 . 6 . 1942 tarihli 4268 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesiyle, çimento yapılmasında kullanılmak şartiyle maden telâkki edilmiş ve ma
denler meyanına ithal olunmuştu. Şu kadar ki mezkûr maddeler 6309 sayılı Maden Kanununun şü
mulüne alınmamış yine Taşocağı Mevzuatı içerisinde bırakılmıştır. 
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Ancak Maden Kanununun meriyete vaz'edildiği 11 . 3 . 1954 tarihinden önce bahis mevzuu çi

mento maddelerine mütaallik olarak iktisap edilmiş bulunan arama ve işletme haklarının mahfuz 
bulunduğu 152 nci madde ile kabul edilmiştir. Şu kadar ki, keyfiyet 152 nci madde metninde bu 
hakların sona erinceye kadar yürürlükte kalacakları şeklinde ifade edildiğinden bu hakların meri
yetleri hitamında bir manâ taşımıyacağı yolunda bir anlayışa yol açıldığı müşahede edilmiştir. 

152 nci maddenin şevkinden maksat, bahis konusu çimento maddeleri için teşebbüs edilip yatı
rım yapılmış olan o devrede cari mevzuata göre müktesep hak haline gelmiş bulunan bilcümle hu
kukun mahfuziyetini teyitten ibaret bulunduğu aşikârdır. Nitekim mezkûr maddenin Büyük Millet 
Meclisi komisyonları ve Umumi Heyette cereyan eden müzakereleri sırasında muhtelif bölgelerde 
kurulması derpiş edilen çimento fabrikalariyle ilgili teşebbüslerin aksatılmaması için bu hükmün 
vaz'edildiği ifade olunmuştur. 

Bir işletme hakkı talebi dolayısiyle 152 nci maddenin tefsirine mütaallik sâdır olan 5 . 6 . 1959 
tarihli ve 2218 sayılı kararda bu cihet ayrıca tasrih ve teyidedilmiştir. 

Buna rağmen mülga maadin mevzuatına göre istihsal edilen takaddüm haklarına müsteniden 
alman arama ruhsatnameleri sahalarına ait tekemmül ettirilen işletme hakkı taleplerinin yürü
tülmesinde bâzı tereddütler izhar olunduğu görülmüştür. 

Büyük yatırımlar yapılmış, muameleleri mevzuat esasları dairesinde tekemmül ettirilerek ileri 
bir kademeye gelmiş, halen faaliyette bulunan çimento fabrikalarının hammaddelerini temin et
mekte bulunmuş olan bu kabîl hak taallûk eden sahaların bu safhada her hangi bir mülâhaza ile 
hükümsüz bırakılmaları hakkaniyet kaideleri ve ekonomik icaplara asla uygun düşmiyeceği mü
talâa edilmektedir. 

Bu itibarla mezkûr mahzurların bertaraf edilmesi için sevkındeki maksada uygun olarak 
11.3.1954 tarihinde hüküm ifade eden çimento istihsaline elverişli başlıca maddelere mütaallik 
takaddüm hakkı, arama ruhsatnamesi, ihale talebi, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyaz hak
larının mahfuz olduğu ve Maden Kanununun hükümlerine tâbi bulunduğunun tasrihi maksadiyle 
tadil olunmuştur. 

Bahis konusu çimento maddeleriyle ilgili haklar, bulundukları safhalar itibariyle muamele ba
kımından diğer madenler misillû Maden Kanununun alâkalı hükümlerine göre yürütülecek ve muh
temel ihtilâflar önlenmiş olacaktır. 

Madde 2. — 
Ek madde 1. — Aramaların, mutlaka bir fennî nezaretçinin direktifi altında ve ilk yürürlük 

yılı içerisinde başlanmak suretiyle yapılması esası muhafaza edilmiş bu cihetin tatbikini temin 
maksadiyle ek madde 1 tanzim olunmuştur. 

Fennî direktif temin edilmeksizin arama yapıldığı takdirde evvelâ faaliyetin durdurulmasiyle 
iktifa edilmiştir. 32 ve ek 1 nci maddelere muhalefet dolayısiyle 121 nci madde hükümleri tatbik 
edilmiyecektir. Bir fen adamının direktifi temin edilmeden lâyıMyle aratma yapılamıyacağı, hat
tâ madenin bulunmasına kılavuzluk eden mostralann tahribedilmiş olacağı göz önünde tutularak, 
durdurmaya rağmen fennî nezaretçisiz aramaya devam olunması veya verilen mehil içerisinde bu 
vecibenin yerine getirilmemesi halinde ruhsatnamenin iptal edileceği hükme bağlanmıştır. 

Fennî nezaretçisiz yapılan bir aramadan elde edilen cevherin imrarı, fennî nezaretçi tâyinine 
bağlıdır. Fennî nezaretçisi bulunmıyan bir arama ruhsatnamesine müsteniden yapılan işletme hak
kı talebi reddolunacaktır. 

Bu maddeye göre iptal olunan veya işletme hakkı talebi reddolunan ruhsatname sahalarından 
çıkanlmış olan cevherin imranna müsaade olunmıyacak ve bu cevherler Hazineye geçecektir. Bu 
cevherlerin Hazineye geçmesi 36 nci maddedeki usule tâbidir. 

Gerek ilk yıl zarfında fennî nezaretçi tâyin edilmemesi sebebiyle 500 liralık ağır para cezasına 
tabi bulunan ve gerekse ilk yılı takiben yapılacak ihtara rağmen fennî nezaretin temin edilme
mesi dolayısiyle günlük ağır para cezası tatbik edilecek olan arama ruhsatnamelerinin devri taleb-
edilmesi halinde, bu kabîl ruhsatnamelerin devri 2 000 liralık bir nakdî teminatın tevdiine bağ-
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lanmıştır. Bu teminat banka mektubu şeklinde de olabilir. Ancak para cezasının ödendiği tevsik 
edilmişse bu teminatın istenmesine lüzum olmadığı gibi, şayet alınmış ise iade edileceği tabiîdir. 

Ek iki ve üçüncü maddeler — Madenler üzerinde tesis ve iktisabedilecek hakların garantili ol
masını ve alâkalıların iradesi dışında bu hakların tehlikeye düşürülmemesini temin suretiyle ma
dencilik mevzuunda çalışmak istiyen müteşebbisi orin, sermayelerini bu sahaya emniyet ve itimat 
içinde yatırmalarına imkân sağlanması, 6309 sayılı. Maden Kanuniyle getirilmek istenen esaslar
dandır. 

Bir maden üzerinde arama veya işletme hakkı ikfcisabeden bir müteşebbisin, arama veya işlet
me faaliyetinin gerektirdiği teşebbüslere girişmesi ve cesaretle yatırım yapması iktisabettiği hak
kın selâbetinden emin olmasına bağlıdır. 

Hakkın itasına takaddüm eden devreye ait ve birçok ahvalde kendisinin bilmesi mümkün ol-
mıyan sebepler dolayısiyle hakkın iptali cihetine gidilmesi emniyet ve itimadı sarsar. 

Maden haklarının devir ve intikal voliyle el değiştirmesi ve bu suretle üçüncü şahısların huku
kunun taallûk eylemesinden sonra, ancak ilk sahibe karcı dcrmeyam mümkün esbap dolayısiyle 
hakkın iptali cihetine gidilmesinin salahiyetli kaza mercileri tarafından da tasvibedilmediği bu hu
susta ittihaz edilen kararlarda görülmektedir. 

Gerekli tetlriklerden geçirildikten sonra, kanun hükmüne dayanılarak salahiyetli bir makam ta
rafından ita edilmiş olan bir hakkın, yine aynı makam tarafından iptali cihetine gidilmesi ida
reye olan itimadı sarstığı gibi idaredeki istikrar prensibini de zedeler. 

Bu sebeplerle ita edilmiş olan bir arama ruhsatnamesinin veya yürütülmesi tasvibedilmiş bir 
işletme hakkı talebinin, çok zaruri haller dışında, iptal veya reddedilmemesi ikinci ve üçüncü ek 
maddelerle tesis edilmek istenmiştir. 

Madde 3. — 
Geçici madde 1. — Mülga Maadin Nizamnamesinin ikinci maddesinde madenler tadadedilirken 

kömür cinsleri ayrı ayrı sayılmamış hepsini şümulü içine alan (envai maadin kömürü) tâbiri kul
lanılmıştır. Buna rağmen nizamnamenin meri bulunduğu devrede ayrı kömür cinsleri için yapıl
mış olan müracaatlar de yürütülmek suretiyle çeşitli haklar verilmiştir. 

Tabiî kömürlerin tasnifi için dünyaca kabul edilmiş bir esas mevcut olmayıp, her memleket 
kendi kömürlerini sınıflandırmakta faydalı olacak kıstasları nazara almıştır. Bilindiği gibi Türki
ye'de yalan tarihlere kadar bu nevi işlerle vazifeli bir merci de bulunmamakta idi. 

11 . 3 . 1954 tarihinde yürürlüğe konulan 6309 sayılı Maden Kanunu ile hakların tek maden 
üzerine tesisi hükmü vaz'edildiğinden kömür nevileri de antrasit, taş kömürü, linyit ve turp ola
rak tadadedilmiştir. Kömür nevilerinin evsafı hakkında 156 ncı madde gerekçesi hariç gerekçede 
her hangi bir bilgi verilmemekle beraber yurdumuzda antrasit bulunmadığı, turpun kemiyet iti
bariyle ehemmiyet taşımadığı, taş kömürünün Zonguldak bölgesinde birinci devir arazisinde bulun
duğu ve geri kalan kömürlerin de linyit olduğu kabul olunmak suretiyle tadat yapılmıştır. 
11 . 3 . 1954 tarihinden yıllarca evvel taş kömürüne yakın vasıfları haiz bulunan birçok kömür 
zuhurlarının bulunduğu sahalarda linyit için arama ve işletme hakları verilmiş olduğu gibi aynı 
anlayışla bu tarihten sonra da verilmeye devam olunmuştur. 

Arama (hakla alan maden müteşebbislerinin de bir kısmı büyük emek ve para sarfiyle madeni 
meydana çıkarmış, işletme hakkı talebinde bulunmuş, gerek 6309 sayılı Maden Kanunundan ön
ce ve gerek sonra birçok linyit işletme imtiyazları ve işletme ruhsatnameleri verilmiş, bulunmuş 
maden kararlan alınmış, 57 nci maddeye göre faaliyet müsaadeleri verilmiş veya işletme hakkı ta
lepleri tetkik safhasında bulunagelmiçtir. Bu safhalara gelebilmek için bâzı hallerde milyonları 
asan yatırımlar yapılmak suretiyle tesisler kurulmuştur. 

Verilecek işletme haklarının Bakanlıkça işletme imtiyazı veya işletme ruhsatnamesi olarak tes-
bitinde bulunmuş olan kömür yatağının kemiyet ve keyfiyeti ve yurt ekonomisindeki yeri ve 
ehemmiyeti nazara alınmaktadır. Bu bakımlardan çok mühim olanlara işletme imtiyazı ve daha az 
mühim olanlara da işletme ruhsatnameleri verilegelmiştir. 
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Müktesep hakların mahfuziyeti esasına göre de emek ve para sarf etmek suretiyle meydana 

çıkarılmış kömür sahaları üzerine tesis edilmiş bulunan hakların ihlâl edilmemesi zaruridir. 
Geçici birinci madde bu kanunun birinci maddesine intibak hükümlerini tanzim etmektedir. 

Her bir kömür nevi için tesis edilmiş bulunan haklar bütün kömür cinslerini şümulüne alan maden-
kömürü olarak Bakanlıkça tashih olunacaktır. Ancak bu hakların taallûk ettiği sahalar arasında 
tedahüller zuhur ettiği takdirde bunların taksir suretiyle ref'i için haklar iki kısımda mütalâa 
olunmuştur. Birincisi (a) fıkrasında zikredilen işletme imtiyazı, işletme ruhsatnamesi, bulunmuş 
maden karan alınmış, 57 nci maddeden istifade etmiş veya yalnız işletme hakla talebinde bulun
muş sahalar, ikincisi (b) fıkrasında sözü geçen arama ruhsatnamesi ve takaddüm hakkı sahalarıdır. 

(b) fıkrasında yazılı hakların taallûk ettiği sahalar (a) fıkrasında yazılı sahalara vâki teda
hüllerini taksir suretiyle ref ederler. 

(a) fıkrasında yazılı haklar da kömür nevileri nazara alınmaksızın kendi aralarındaki tedahül
lerinin fıkrada yazılış sırasına göre daha sonra olan daha önce olana tedahülünü ref eder. Meselâ 
57 nci maddeden istifade etmiş bulunan bir saha işletme imtiyazı ve işletme ruhsatnamesi veya 
bulunmuş maden karan alınmış sahalara tedahülünü ref eder. Sadece işletme hakkı talebedilmiş 
bulunan saha ise bütün diğerlerine olan tedahüllerini taksir suretiyle ref eder. 

Mahiyeti aynı olan haklann taallûk ettiği sahaların birbirine tedahülünün ref'inde bu haklann 
doğduğu tarihler esas alınır. Yani iki işletme ruhsatnamesi sahası arasında tedahül zuhur ederse 
işletme haklarının ita tarihleri esas alınır. 

Arama nıhsatnameleriyle takaddüm hakkı sahalannm birbirlerine vâki tedahüllerinde, evvele
mirde mütedahil kısımda bulunan kömürün cinsi tâyin edilir. Bu tâyinde jeolojik yaş nazara alı
nır. Yani şayet arazi birinci devir arazisi ise içerisindeki kömür taş kömürü, üçüncü devir arazisi 
ise linyit olduğu kabul edilir. Kalori değerleri ve karbonizasyon ve dünya milletlerinin münasebet
lerinde kolay anlaşmayı temin maksadiyle I. S. O. tarafından hazırlanıp tatbikatta kullanılması 
tavsiye olunan kömür tasnifi de nazarı itibare alınmaz. 

Yanlış kömür ismi kullanılmak suretiyle yapılmış olan müracatlerin taallûk ettiği sahalar doğ
ru kömür adı kullanılmak suretiyle yapılan müracaat sahalanna tedahüllerini ref ederler. Her iki
sinde de doğru veya her ikisinde de yanlış isim kullanıldığı takdirde, taksirde müracaat tarihleri 
esas almır. Kömür cinslerinin tâyininde raslanan müşkilât nazara alınarak yanlış isim kullanılmak 
suretiyle yapılan müracatlerin hak sağlamamasmm kabulü hakkaniyete uygun görülmemiş, şayet 
tedahül mevcut ise taksirden sonra kalan kısım için muteber olması esasına göre madde tanzim 
edilmiştir. 

Geçici ikinci madde — Bu kanunun neşri tarihinde yürürlükte bulunan maden arama ruhsatna
melerinin 32 nci ve ek 1 nci maddelere intibakı gsçici ikinci madde ile tanzim edilmiştir. 

Bu geçici maddenin bir numaralı bendine göre, mer'i arama ruhsatnamelerinden fennî nezaretçi-
leri mevcudolanlar için yeniden fennî nezaretçi tâyinine mahal yoktur. Nezaretçi jeolog da olsa va
zifesine devam edecektir. Ancak inhilâl vukuunda nezaretçinin yeni 32 nci maddeye göre tâyini lâ
zımdır. 

Geçici ikinci maddenin 2, 3 ve 4 ncü bentlerinde arama ruhsatnamelerinin yürürlük tarihinden 
bu kanunun meriyete girdiği tarihe kadar geçmiş olan müddetlere göre fennî nezaretin ne suretle 
temin edileceği usulü tesbit edilmiştir. 

Geçici maddenin 5 nci bendi, bu kanunun neşri tarihinde meriyette bulunan arama ruhsatname
lerinin yıllık rapor hükümlerine tâbi olmıyacağını ifade etmektedir. Zamanında yıllık rapor tevdi 
edilmemesi veya mevdu raporların talimatnamesine uygun bulunmaması mezkûr ruhsatnamelerin 
iptaline sebep teşkil etmiyecektir. 

îşletme hakkı talebedilmekle arama ruhsatnamesinin hükümden sâkıtolacağı 42 nci madde hü
kümleri iktizasındandır. Arama ruhsatnamesi devresinde ifası icabeden vecibelerin yerine getirilme
miş olması, hakkın işletme talebi safhasına intikali dolayısiyle hükmü sakıt olmuş bulunan bir ara
ma ruhsatnamesinin iptal olunamıyacağı tabiîdir. Bu kabîl arama ruhsatnamelerine müstenit işlet-
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me hakkı taleplerinin bu sebeple reddedilmemesi lâzımgeldiği geçici maddenin 61 nci bendi ile ifada 
edilmiştir. 

Mülga 32 nci maddeye göre fennî nezaretçi temin edilmeden arama yapılması memnu bulundu
ğu cihetle hilâfına hareket eden arama ruhsatnameleri sahipleri hakkında 121 nci madde hüküm
lerinin tatbiki mevcut ise çıkarılmış cevherlerin 33 ncü madde mucibince Hazine malı sayılması yo
luna gidilmekte idi. 

32 nci maddenin bu hükmü tadil edilmiş, müeyyide bakımından 121 nci madde ile irtibatı kaldı
rılmış, yeni 32 nci madde hükümlerinin müeyyideleri ek : 1 nci madde ile derpiş edilmiş bulunmak
tadır. Ek : 1 nci maddeye göre arama devresinde çıkarılan cevherlerin Hazine malı sayılması, an
cak ruhsatnamenin iptaline kadar fennî nezaretçi tâyin edilmemesi şartına bağlanmıştır. Bu sebep* 
le fennî nezaret vecibesi yerine getirilen arama ruhsatnameleri sahalarından bu kanunun neşrinden 
önce çıkarılıp da Hazine malı sayılmasına teşebbüs edilen cevherlerin istirdadının mesnedi ve lüzu
mu kalmamıştır. 

Bu kabîl cevherlerin istirdada tabi olmıyacağı işbu geçici maddenin 7 nci bendi ile tanzim olun
muştur. 

Geçici üçüncü madde — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce, o devrede mer'i 43 ve 44 veya 
45 nci maddelere müsteniden dermeyan edilip bulunmuş maden kararı verilmemiş olan işletme hak
kı taleplerinin bu kanuna intibakı usulü geçici üçüncü madde ile tâyin edilmiştir. 

Geçici madde 4. — 62, 65 ve 66 nci maddelerde yapılan tadilâtla, itası kararlaştırılan işletme 
hakkının istihsali için lüzumlu harç ve damga pulu ve bulucuya ait tazminat vecibeleriyle imza ve 
teati mükellefiyeti ayrı mühletlere bağlanmış bulunmaktadır. 

Bu kanunun neşrinden önce tek mühlete tabi olması sebebiyle hare ve damga pulu mükellefi
yeti yerine getirildiği halde müddetinde mukavele ve şartnamenin imza ve teati olunmaması dola-
yısiyle eski 66 nci madde gereğince hükümden sakıt olmuş duruma düşen muamelelerin ıslâhı işbu 
muvakkat madde ile derpiş edilmiştir. 

Bu kabil hak sahiplerine yeniden iki aylık bir mühlet verilmesi suretiyle mukavele ve 
şartnamenin imza ve teati muamelesinin tamamlanması ve hakların sukutu cihetine gidilmesi 
mezkûr maddelerin tadili maksadına uygun düşmektedir. 

Geçici beşinci madde — Bu madde, mülga maadin mevzuatına göre yapılıp 11 . 3 . 1954 
tarihinde hüküm taşıyan ihale taleplerinin 6309 sayılı Maden Kanununa intibak şeklini tanzim 
etmektedir. 

Bahis konusu ihale taleplerinin Maden Kanununa intibakı 148 nci madde ile derpiş edilmiş
tir. İşte 148 nci maddenin (A) bendi gereğince müddetinde tek cins maden haline getirilmiş olan ve
ya esasında tek cins madene mütaallik bulunan ih ile taleplerinin bu tasarı ile değiştirilen 43 ve 
44 veya 45 nci maddeler hükümlerine uygun hale getirilmemiş olması sukutlarını icabettirmi-
yecektir. 

Bu kabîl ihale talepleri geçici 3 ncü madde esasları dairesinde yürütülecektir. 
Geçici altıncı madde — Mülga maden mevzuatının cari olduğu devrede ita edilip 11.3 .1954 

tarihinde yürürlükte bulunan maden işletme ruhsatnamelerinin 6309 numaralı yeni Maden Ka
nununa intibakı usulü 149 ncu maddede gösterilmiştir. 

6309 numaralı Kanun hükümleri dairesinde yeniden işletme ruhsatnamesi iktisabedecek şa
hısların işletmeden önce ve işletme sırasında yerine getirmeleri gereken vecibe ve mükellefi
yetler bu kanunun muhtelif maddeleriyle tanzim edilmiştir. Yerine getirilmiyen her vecibe 
ve mükellefiyet (mesul müdür, fennî nezaret, işletmeye başlanması, imalât haritaları gibi) 
için doğrudan doğruya iptal veya feshe gidilmiyerek evvelemirde idarece ihtarda bulunulması, 
mühlet verilmesi suretiyle alâkalıların uyarılmaları esası kabul edilmiştir. 

Hal böyle iken intibaka tabi eski işletme ruhsatnameleri haklarında bu mükellefiyetler için 
149 ncu maddede tek müddet tanınmış, muayyen müddeti zarfında mükellefiyetin yerine ge
tirilmemesi takdirinde hakların sukutu hükmü vaz'olunmuştur. Her ne kadar kanunen tâyin 
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edilen intibak müddeti içinde alâkalı hak sahiplerinin ikaz edilmelerini- önleyici her hangi bir 
hüküm mevcut bulunmamakla beraber cari muamolâtla son derece mahmul olan idare tarafın
dan böyle bir tedbir alınması imkânı da elde edilememiştir. 

Bu sebeplerle mülga mevzuat zamanında ita edilmiş olan işletme haklarından büyük bir kıs
mının sukutunu icabettiren durumlar hâsıl olmuştur. 

Büyük emek ve masraf ihtiyariyle moydana getirilen maden işletmeleri muattal kalmış, 
alâkalıları maddi zararlara duçar olmuşlardır. Bu sahaların aramalara açılıp yeni haklar veri
linceye kadar geçecek devre zarfında her hangi bir faaliyette bulunulması mümlriin değildir. 
Gayrın hakkı da taallûk etmiyen bu işletme haklarının sukutu ile hem alâkalı müteşebbisler, hem 
de memleket ekonomisi büyük zararlar görecektir. 

Kanunun vecibe ve mükellefiyetlerin yerine getirilmesi babında umumiyetle kabul ve takib-
ettiği sisteme aykırı olarak 149 ncu maddede derpiş edilen ağır hükümler neticesinde karşıla
şılan bu durum umumi veya hususi hiçbir kazanç temin etmediği gibi hakkaniyete de uygun düş-
inektedir. 

işletme haklarının tek şahıs uhdesine tevdii, 6309 sayılı Kanunun ana prensiplerinden biri
sini ve belki de başlıcasmı teşkil etmektedir. Tek şahıs uhdesine devri temin edilmiş olan eski bir 
işletme ruhsatnamesinin esas itibariyle yeni Maden Kanununa intibakı yapılmış sayılmak lâzım-
gelir. 

Bu itibarla 11 . 3 . 1954 tarihinden itibaren bir yıl zarfında hukukun tamamı, 149 ncu mad
denin A, B ve C bentleri hükümleri dairesinde mâni hali bulunmıyan tek şahıs uhdesine devri 
temin edilen veya esasen tek şahıs uhdesinde olması itibariyle devir mükellefiyetine tâbi bulun
mıyan eski işletme ruhsatnamelerinin 6309 numaralı Maden Kanununa intibak ettği kabul olun
muş, bu husus geçici 6 ncı madde ile teyidedilmiştir. 

Bu kabil işletme ruhsatnamelerinin, 149 ncu maddede tadadedilen diğer vecibeleri kanunen 
muayyen müddet zarfında kısmen veya tamamen yerine getirmemiş olmaları bunların sukutu 
için bir sebep teşkil etmiyecektir. 

Diğer taraftan mülga maadin Mevzuatı zamanında işletme ruhsatnamelerinin hemen hepsi beş 
yıl müddetle ita edilmekte idi. 6309 numaralı Maden Kanunu ile işletme ruhsatnameleri müddeti 
10 ilâ 15 yıl olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. Alâkalıların lehine olan asgari 10 yıllık müdde
tin eski işletme ruhsatnamelerine de şamil olacağı yolundaki vaki talepler tevali etmiş, bu hu
sus Danıştay Genel Kurulunun istişari mütalâasiyle de teyit olunmuştur. Buna göre mülga 
Maadin Mevzuatı zamanında verilmiş olup 11 . 3 . 1954 tarihinde meriyette bulunan işletme ruh
satnamelerinde yazılı beş yıllık müddetin 10 yıl olarak itibar edilmesi bu tasarı ile kabul ve tas
rih edilmiştir. 

Geçici Yedinci Madde — 149 ncu maddenin tadili vesilesiyle geçici ikinci maddenin gerekçe
sinde kaydedilen mucip sebeplere binaen 150 nci maddenin de tadili zarureti hâsıl olmuştur. 

6309 numaralı Maden Kanununun yürürlüğe girdiği 11 . 3 . 1954 tarihinde meri bulunan ma
den imtiyazlarından 150 nci maddenin (A) bendi ve bu bendi tadil edilen 6662 numaralı Kanunla 
muayyen müddet zarfında 64 ncü maddede yazılı hükmî şehıslardan biri uhdesine devri temin edil
miş olan veya durumları itibariyle devir hükümlerine tabi bulunmıyanlarm Maden Kanununa inti
bak ettiği kabul edilmiş; bu cihet geçici 7 nci Madde ile tanzim olunmuştur. 

150 nci maddenin diğer bentlerinde gösterilen vecibelerin kısmen veya tamamen müddetinde 
yerine getirilmemiş olması fesih sebebi sayılmıyacaktır. 

Binnetice 6309 numaralı Maden Kanununun 150 nci maddesine göre intibakı temin edilmiş 
işletme imtiyazlarının tabi bulunduğu (î) ve (J) bentleri hükümlerinin bu kabîl işletme imtiyaz
ları hakkında da uygulanması zaruri görülmüş, dolayısiyle gerek Devlet hakkı, mukarrer resim, 
askerî teçhizat tertibi ve gerekse maden sicil küt iğüne kayıtların işlenmesi konularında farklı 
tatbikatın devamı önlenmiştir. 
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Diğer taraftan bahis mevzuu imtiyazlı maden sahalarında işletme faaliyetinin başlaması, 

devamı ve diğer vecibelerin ifası hususlarında Maden Kanununun alâkalı hükümlerinin tatbik 
olunacağı tabiîdir. 

Geçici Sekizinci madde — işletme hakkı sona ermiş bulunan sahalarda, işletme hakkı sahibi 
tarafından müddetleri içerisinde' sahadan kaldırılmamış olmaları sebebiyle 11 . 4 . 1954 tarihinde 
mevcut olan cevherlerle, bakiye yığını ve cürufun Maliye Bakanlığınca 4 yıl içerisinde tasfi
ye edileceği 6309 sayılı Maden Kanununun 141 nci maddesinin 4 ncü fıkrası ile hüküm altına 
alınmış idi. 

Maliye Bakanlığınca temdit talebinde bulunulmamış olduğu takdirde, 4 yıllık müddetin 
11 . 4 . 1958 tarihinde sona ereceği ve sahada mevcut cevherlerle bakiye yığını ve cürufun saha
nın maden hukuku noktasından tabi olduğu ahkâmın şümulüne gireceği de aynı maddenin ikin
ci fıkrası ahkâmındandır. 

Böylece müddetini doldurmuş bulunan dördüncü fıkra 141 nci madde metninden bu defa çı
karılmış olmakla beraber, Maliye Bakanlığınca tasfiyesine başlanmış olan muamelelerin sona 
erdirilmesini temin ve 11 . 4 . 1954 tarihiyle bu kanunun yürürlük tarihi arasında sona ermiş 
bulunan işletme haklarının taallûk ettikleri sahalarda bulunan cevherlerle bakiye yığını ve cü
rufun tasfiyesi için 141 nci maddenin birinci fıkrasında kaydedilen müddetlerin cereyanından 
sonra da gerek eski işletme hakkı sahibi gerekse Maliye Bakanlığınca tasfiye edilmemiş bulu
nan cevherlerle bakiye yığını ve cürufun sahanın maden hukuku noktasından tabi olduğu 
ahkâmın şümulüne girmesini temin maksadiyle bu geçici madde tanzim edilmiştir. Bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra nihayete erecek işletme haklarının taallûk ettikleri sahalarda 
cevher, bakiye yığını veya cüruf mevcut olduğu ve müddeti içerisinde eski işletme hakkı sahibi ta
rafından kaldınlmadığı veya tasfiye edilmediği takdirde Sanayi Bakanlığınca Maliye Bakanlığına 
ihbarda bulunulacağı hükmü yeni 141 nci maddrye ilâve edilmiş ise de eskiden sona ermiş bulu
nan işletme hakla sahaları için bu ihbarın yapılması imkânı bulunmadığından 141 nci maddede 
yazılı müddetlerden Maliye Bakanlığına tanınan müddet, eski işletme hakkı sahibine tanınan 
müddeti takiben ve otomatik olarak cereyan etmiş olacaktır. 

Geçici dokuzuncu madde — Arama ruhsatnamesine müsteniden aramakla bulunan maddenin iş
letme hakkının ruhsatname yürürlük süresi içerisinde bir dilekçe ile istenmesi 43 ncü maddenin 
âmir hükümlerindendir. Bu dilekçenin Sanayi Bakanlığına verileceği aynı maddede gösterilmiştir. 
Tatbikatta bir kısım arayıcıların dilekçelerini müddeti içinde maden sahasının bulunduğu il vali
liğine verdikleri görülmektedir. Bu hal arama devresinde ruhsatname sahiplerinin birçok mua
meleleri sebeVyle il ile yalan irtibat ve temaslarının bulunmasından ileri gelmektedir. Halbuki 
il'e sunulan bu taleplerden bir kısmı ruhsatname yürürlük süresinin dolmasından sonra Sanayi 
Bakanlığına intikal edebileceği müşahede edilmektedir. Bu kabil müracaatların müddetinde yapıl
mamış telâkki edilerek retleri yoluna gidilmesi şoklinds bir anlayış husule gelmiştir. Esasa mü
essir olmıyan bu halin hakkın reddine meydan bırakmaması için 43 ncü maddede gerekli değişik
lik yapılmış bulunmaktadır. 

Bu değişikliğe paralel olarak bu kanunun yürürlüğünden önce maden sahasının bulunduğu il'e 
ruhsatname yürürlük süresi ''cinde tevdi edilmiş olduğu halde, Bakanlığa müddeti dolduktan son
ra intikal ettirilmiş ilan taleplerin reddedilmemesi işbu madde ile hükme bağlanmıştır. 

Bir kısım müracaatlarda Bakanlıkça görülen hata ve noksanların tashih ve ikmaline mütaallik 
vesikaların verilen mühletler dolduktan sonra tevdi edildiği, diğer bir kısım taleplerin de müdde
tinden sonra yapıldığı haller de mevcuttur. Bu sebepîle reddi lâzımgelen bâzı talepler normal bir 
müracaat gibi yürütülmüş ve gerek dosyasının tekemmülü ve gerekse sahadaki faaliyet ve yatırım 
bakımından çok ileri safhalara ulaşmış bulunmaktadır. Devir ve intikal suretiyle, bunlardan bâ
zılarının üzerinde üçüncü şahısların hakları da taallûk eylemiştir. 

Zamanında dermeyan edilmemiş bulunan usul i bir ret sebebi üzerinde durularak bunların iptal
leri yoluna gidilmesi idaredeki istikrar prensiplerine ve itimat esaslarına ve iktisadi mülâhazalara 
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uygun düşmiyeceği ve hattâ bâzı kazai kararlara da aykırı olacağı mütalâa edilmiş, bunların, bir 
defaya mahsus olmak üzere mevzuun müsaadesi nisbetinde yürütülmeleri hususu işbu geçici mad
de ile tanzim olunmuştur. Aynı esasların benzeri tecdit veya imtiyaza tahvil talepleri hakkında 
da tatbik olunacağı maddede gösterilmiştir. 

Geçici onuncu madde — Bu kanunun tadilind'an önce mevcut işletme hakkı, tecdit veya imti
yaza tahvil taleplerinin bir kısmı muamele halanından arza tatbik safhasına kadar tekemmül et
tirildiği, hattâ 57 nci madde hükümlerinden faydalanmak suretiyle geniş şekilde istihsal faaliye
tinde de bulunulduğu halde arza tatbik için gerekli yolluk avansının müddeti içerisinde tevdi edil
mediği için reddedilmiş veya reddi zarureti ortaya çıkmıştır. 

Bu defa 144 ncü maddenin ilk fıkrasında yapılan tadil ile yolluk avansını ilk mühlet zarfında 
tevdi etmiyen talep sahiplerine 2 nci bir mühlet daha verilmesi derpiş edilmiş olduğundan, bundan 
önce 144 ncü maddenin ilk fıkrası .tatbikatına dahil olmuş bulunan talep sahiplerinin getirilen yeni 
hükümden faydalandırılmaları hakkaniyete uygun mütalâa edilmiştir. 

işbu geçici maddenin (a) bendine göre, mühleti zarfında yolluk avansını tevdi etmemiş olan 
talep sahiplerine re'sen iki aylık bir mühlet daha verilecek, buna rağmen yolluk avansının mal 
sandığına yatırılmaması halinde talep reddolunacaktır. (b) bendine göre yolluk avansının mühleti 
zarfında tevdi edilmemesi sebebiyle 144 ncü maddenin ilk fıkrasına göre reddedilmiş bulunan ta
lep sahiplerinin yeni hükümden faydalanabilmeleri iki şartın tahakkukuna bağlanmıştır : 

Talep sahibi bu kanunun yürürlüğe konulduğu tarihten itibaren altı ay zarfında Sanayi Ba
kanlığına yolluk avansını tevdi edeceğini bildirecek, talebe mevzu saha 61 nci maddeye göre he
nüz aramalara açılmamış olacaktır. 

Bu iki şartın mevcudiyeti halinde, talep sahibine iki aylık bir mühlet daha verilecek, bu müh
let içinde yolluk avansının mal sandığına yatırılması takdirinde, muamelesinin bulunduğu nokta
dan itibaren yürütülmesi yoluna g'dilecektir. 

Bu kabil talep sahiplerinin altı ay içinde müracaat etmeleri veya verilen İM aylık mühlet zar
fında yolluk avansını tevdi eylememeleri halinde aynca bir karara lüzum kalmaksızın usulü dai
resinde sahalar serbest hale getirilecektir. 

Madde 4. — Kaldırılan hükümler : 
a) Arama ruhsatnamesinin ilk yılında aramalara başlanmasını kontrol maksadiyle tanzim edil

miş bulunan 33 ncü maddenin, 8 yıllık tatbikatı sonunda hiçbir fayda sağlamadığı gibi, gerek ida
reye ve gerekse arayıcıya lüzumsuz külfetler tahmil ettiği ve muvazaalara yol açtığı görüldüğünden, 
kaldırılması uygun mütalâa edilmiştir. 

b) Birinci maddenin gerekçesinde izah olunan sebeplerle bütün kömür nevileri tek hak mev
zuu haline getirilince küçük linyit zuhurları için hususi bir muamele tatbik etmek imkânı ortadan 
kalkmış bulunacaktır. 45 nci madde ile sağlanan kolaylık saha sınır haritası yerine «ölçüye müs
tenit kroki» verilmesinden ibarettir. Bu defa getirilen tasarı ile zaruret hâsıl olmadıkça sınır ha
ritası tanzimi külfeti her türlü maden için, bertaraf edilmiştir. Ayrıca sahanın lâyikıyle tahdidi
ni ve tanzim edilen vesikanın arza tatbikini temin maksadiyle müteşebbislerin mühim bir kısmı 45 
nci maddeden istifade etmemeyi tercih ile 44 ncü maddeye göre vesaik vermektedirler. 

Bundan önce yalnız 45 nci maddeye tabi madenlere mütaallik işletme ruhsatnamelerine tanınan 
tecdit hakkı bu tasarı ile bütün işletme ruhsatnamelerine teşmil edilmiş bulunmaktadır. 45 nci 
maddeye tabi bir maden için verilmiş odan işletme ruhsatnamesinin sahasında müddetin sonunda iş
letmeye salih cevher kalması takdirinde tecdidine mâni de yoktur. 

Bu sebeplerle artık muhafazasına lüzum kalmıyan 45 nci madde kaldırılmıştır. 
5 ve 6 nci maddeler kanunun yürürlük tarihini ve yürütme organını göstermektedir. 
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Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve 5 arkadaşının, Maden Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve kaldırılması ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 

teklifi (2/282) 

C. SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Maden Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve kaldırılması ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında kanun teklifi ve ger ökçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi saygılarımızla arz ederiz. 
23 . 6 . 1962 

Mehmet Ali Demir 
C. Senatosu 

Tunceli 

Fikret Turhangil Şevket Koksal 
C. Senatosu C. Senatosu 

Aydın Ordu 

Vahap Kışoğlu 
C. Senatosu 

Tunceli 

G E R E K Ç E 

6309 sayılı Maden Kanunu 11 . 3 . 1954 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Sekiz yıldan 
beri tatbikatına devam edilmektedir. 

Ana hatları itibariyle yeraltı servetlerimizin milli menfaatlerimize en uygun şekilde is
tismarını ve aynı zamanda bu sahada çalışmak istiyon müteşebbislerin sermayelerini emni
yet ve itimat içinde yatırmalarını hedef tu tan bu kanunun metninde ve tatbikatında ted
vini maksadına uygun düşmiyen bâzı hususların mevcudiyeti tesbit olunmuştur. 

Arama ve işletme haklarının istihsali ve bu hakların istimali konulariyle ilgili bir kısım 
hükümlerin de, muamelâtın yürütülmesini engelleyici ve hattâ alâkalıların haklarım teh
likeye düşürücü mahiyette oldukları müşahade edilmiştir. 

Maden Kanununun, maksadına uygun şekilde ıslâhı gayesiyle işbu tadil tasarısı hazırlan
mıştı]'. 

Birinci madde •- Eski metinde maden kömürleri, antrasit, taş kömürü, linyit ve turp 
olmak üzere ayrı dört cins olarak gösterilmiştir. Tatbikatta bulunan her hangi bir kömür zu
huru bu tasnif gruplarından her hangi birine tamamen uygun evsafı haiz olmıyabilir. Bir
birlerinden kesin batlarla ayrılmaları da mümkün olmayıp aralarında "tedahüller mevcuttur. 

Memleketimizde üçüncü jeolojik devir arazisinde bulundukları halde karbonizasyon ve 
kalori değerleri esas alındığı takdirde taş kömürü sınıfına ithali lâzım gelen kömürlere rast
lanmaktadır. Ayrıca yine üçüncü jeolojik devre «ait bir kömür yatağının, karbonisazyon ve 
kalori değerleri esasına göre, bir kısmının taş kömürü, bir kısmının linyit addedilmesi lâ-
zımgelmektedir. 

Memleketimizde bulunan kömürlerin büyük bir ekseriyeti bu kömür gruplarının içerisinde 
değil arasında kalmaktadır. Yani ne linyittir, ne de taş kömürüdür. Fakat her ikisinin arasın
da tabiî bir kömürdür. 

Kudret Bayhan 
C. Senatosu 

Niğde 

Tarık Baltan 
C. Senatosu 
Zonguldak 
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Hal böyle iken birinci maddede tabiî kömür lenin ayrı dört cins halinde tefrik ve tadadedil-

miş olması, bunların ayrı haklara mevzu yapılma sı neticesini tevlideylemiştir. Aynı saha için ayrı 
isimlerle yapılan müraoaatlerin, taallûk ettiği kö mür çeşidi bakımından tefriki güç ve bazan da 
imkânsız bulunduğundan bunlara aıit muamelâtın yürütülmesinde de müşkülâtla karşılaşılmakta
dır. 

Bu seibeple her nevi maden kömürünün bir grup 'halinde toplanması, tek hak mevzuu yapıl
ması maksada ve mevzuun icabına uygun bulun muş, eski metinde dört cins olarak, tadadedilen 
kömürlerin sadece (maden kömürü) şeklinde ta dili zaruri görülmüştür. 

Bu maksatla birinci madde tadil edilirken mühim ekonomik değeri olmıyan, tabiatta serbest 
olarak raslanmıyan diğer maddelerle mürekkep veya mahlut halde bulunan fransiyum, helyum, 
rubidyum, sezyum, selenyum, tellür, lösit, krizo lit, germanyum ve krizoberiliıı metinde tadadın
da pratik bir fayda mülâhaza edilmediği için ye ni madde dışında bırakılmıştır. 

Bu vesile ile tatbikatta iltibasa yol açan bor - borasit, fosfor tuzu - apatit, magnezyum tuzu 
- manyezit gibi mükerrer tadat mahiyetinde bulunan maden isimleri tashih edilmiştir. 

i lk metinde tadadedilmemeleri sebebiyle ikinci maddeye müsteniden kararname ile Maden Ka
nunu şümulüne alınmış olan çinko ve stronsiyum yeni metne ilâve edilmiştir. Bundan başka ilk 
metne her nasılsa ithal edilmemiş bulunan radyum, diopsit, oltutaşı, ruhi, rutil ve safir madde
ye dâhil (edilmiştir. Maddenin başındaki tarif kısmında yapılmış olan değişiklik eski metni mâna 
bakımından değiştirmemekte ancak daha vazıh bir hale getirmektedir. Nitekim (saf) kelimesi 
yerine maksadı daha doğru ifade eden (basit) kelimesi ikame edilmiştir, hakkın taallûk ettiği 
maddenin istihracına imkân verebilecek jeolojik 'teşekküle delâlet eden tabiî yatak tâbiri ilâve 
olunmuştur. 

Tabiî yatak tabiri, her hangi bir tereddüde mahal bırakılmıyacalk tarzda alüvyon, elüvyonu 
da şümulüne almış bulunduğundan bu tabirler madde metninden çıkarılmıştır. Bunlardan baş
ka 6309 sayılı Maden Kanunundan sonra yürürlüğe konulan 6326 numaralı Petrol Kanunu ken
di mevzuuna giren maddeleri tarif ve tadadetmek suretiyle ayrı hükümlere tabi tutmuş bulun
maktadır. Ancak petrol istihsaline elverişli bulunmamaları sebebiyle Be t rol Kanunu şümulü dı
şında kalan bitümlü maddelerle hidrokarbür gazlarının Maden Kanununa tabi bulunacağı tabiî
dir. Bu cihet yeni metinde tadilen tavzih ve kay dolunmuştur. 

Şu kadar ki, bitümlü maddelerle hidrokarbür gazlarının ayrı birer hak mevzuu yapılması göz 
önünde tutulması lâzımgelir. 

ikinci madde — Maddenin ilk fıkrası tatbikat icaplarına uygun olarak tavzih edilmiştir. 
Kanunun birinci (maddesinde Petrol Kanununa muvazi olarak yapılan tadil dolayısiyle, ikin

ci maddenin petrol istihsaline elverişli olmıyan hitüm ve asfalt yataklariyle ilgili 2 nci fıkrası
nın muhafazasına lüzum kalmamış olduğundan metinden, çıkarılmıştır. 

ikinci maddeye 2 nci fıkra olarak yeniden ilâve edilen hüküm şu mucip sebebe dayanmak
tadır. Yurdumuzda Azot Sanayii, Demir - Çelik -Sanayii, Seramik Sanayii gibi kurulmuş ve ku
rulmakta bulunan bâzı sanayi kollarının bir kısım ham maddesini taşocağı maddeleri teşkil et
mektedir. Bu kaJbîl sanayiin faaliyetinin aksatılmadan idamesi, diğer malzemelerle birlikte mez
kûr hammaddelerinin de devamlı olarak teminini zaruri kılmaktadır. 

Diğer taraftan mermer, talk ve saire gibi bir kısım taşocağı maddelerinin de ihraç mevzuu 
olduğu malûmdur. Memleket ekonomisi bakımın lan bâzı medeni maddelerden daha çok iktisadi 
kıymet taşımaktadır. 

Bu maddelerin taşocağı mevzuatına tabi bu 1 ummaları bunların istihsal ve krymetlendirilme-
leri hususunda büyük aksaklıklar tevlidetmekto ve yurdumuzu büyük bir döviz kaynağından 
mahrum bırakmaktadır. 

Esasen taşocağı mevzuatına tabi bu gibi mad delerle Maden Kanununa tabi maddelerin arz
dan istihracı için tatbik edilen usuller arasında önemli bir fark mevcut değildir. 
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Balhis .konusu maddeler için müstakar birer işletme teskini mümkün kılacak yatırımların 

yapılabilmesini teminen daha emniyetli usullerin tatbiki ve uzan vadeli haklarm itası lüzumlu 
görülmüş, bu sebeplerle bunların Maden Kanununun şümulüne alınmalarında fayda ve zaruret 
mütalâa edilmiştir. 

Derpiş edilen yani hükümde Maden Kanunu şümulüne alınacak taş ocağı maddesinin bir sa
nayiin hammaddesini teşkil etmesi veya ihraç mevzuu olması şartı esas tutulmuştur. 

Bu suretle bunların memleket menfaatlerine uygun şekilde hüsnü istismarlarım temin için 
madenlerde olduğu gibi murakabe ve kontrolları imkân dâhiline sokulmuş olacaktır. Maden Ka
nununun şümulüne taş ocağı maddelerinin her hangi birisi değil ancak muayyen bir ruhsat sahası 
içindeki taş ocağı tezahürü alınabilecektir. Meselâ Azot Sanayiinde bir kısım hammadesini teşkil 
eden Ulukışla'daki alçı taşı sahası Maden Kanununa tabi tutulurken yurdumuzdaki bütün alçı 
taşları Maden Kanunu şümulüne alınacak demek değildir. 

Sekizinci madde — Bu madde ile derpiş edilen tadil, ilk fıkradaki kara sınırlarından itibaren 
ufkan «5 kilometre» olan mesafenin «500 metre» ye indirilmesinden ve karasuları ile altındaki yer
lerin bu tahdide tabi olmadığının tavzihinden ibarettir. 

Kara sınırları civarındaki aramalar, bu 5 kilometrelik tahdit sebebi ile aksamakta ve sınıra 
doğru devam eden bâzı yatakların olduğu gibi terk edilmesi zaruretini doğurmaktadır. Esasen 
memnuniyeti müstelzim yerler, bu maddenin ikinci fıkrasına göre ciheti askeriyece Askerî yasak 
bölgeler Kanununa göre takip ve temin olunacaktır. Bu itibarla 5 kilometrelik mesafenin 500 met
reye indirilmesinde bir mahzur mütalâa edilmemiştir. 

Karasuları ile altındaki yerlerin böyle bir tahdide tabi olmadığı açıklanmak suretiyle bu hu
susta her hangi bir tereddüt ihtimali ortadan kaldırılmıştır. 

Belediye imar sahaları içinde bulunan bâzı yerlerde maden aranmasında, belediyece mahzur gö
rülmediği takdirde, alâkalı belediyenin müsaadesiyle imkân sağlamak amaciyle üçüncü fıkranın 
son cümlesine «ve belediyelerce müsaade edilen maden sahaları» ibaresi ithal edilmiştir. 

Bu kanunun 117 nci maddesine göre, Devlet hakkı tarifesi, her yıl her maden için bulunacak 
ortalama bir kıymete göre tesbit olunacağına ve bundan sonra kalite farkı nazara alınmaksızın 
sıyyanen tatbik edileceğine göre bir lüzum ve mânası kalmamış bulunan «en yüksek derecesi
nin» ibaresi maddeden çıkarılmıştır. 

Onikinci madde — Bu maddenin esasında bir değiştirilme mevzuubahis değildir. 
Tadil, tatbikatın suhuletle yürütülmesini temin için tavzih maksadiyle yapılmıştır. Şöyle ki ; 

arama ruhsatnameleri yine tek cins maden için ita olunacaktır. Ancak ruhsatname talebini havi 
dilekçede bâzı ahvalde aranacak madenin ismi kanunun birinci maddesinde tadadî olarak irae edi
len ismin aynı olarak gösterilmiyebilir. Dilekçede yazılı maden ismi, kanunda tadadedilen muayyen 
cins madenin ilim ve tatbikat bakımından malûm ve mütearif olan diğer bir isminden ibaret ise, 
takaddüm hakkının sıhhatini kabul etmek lâzımgelir. Hal böyle iken tatbikatta aynı cins madene 
delâlet eylediği halde sırf kanunda gösterilmiş olan ismin aynen yazılmamış olması sebebiyle, ta
kaddüm hakkının doğmıyacağı şeklinde bir içtihada yol açıldığı müşahede edilmiştir. 

Bâzı ahvalde de dilekçede muayyen cins maden ismi yerine minerallerinden birisi yazılmak
tadır. Birkaç istisnasiyle tabiatta madenler mürekkep halde bulunurlar, mürekkep olan bu madde
ler de ihtiva ettikleri esas madenin elde edilmesi için istihracolunur. 

•Gaye muayyen bir madenin istihsaline imkân verecek cevherin elde edilmesi ve cevherin içe
risinde aynı maddenin diğer minerallerinin de mahlûten mevcudiyeti muhtemel bulunması düşün
cesiyle tek bir mineral yerine istihsali kastedilen madenin alınması uygun olacaktır. Bu sebeplerle 
gerek isim ve gerekse mineral bakımından tatbikatta raslanan tereddütleri izale gayesiyle idareye 
tavzih ve tashih yetkisi tanınan bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Bir sahada bir cins maden için hak verildikten sonra aynı cins madeni ihtiva eden sular da bu 
hakkın şümulüne girdiğinden bu sular için ayrıca hak verilemiyeceği tabiîdir. 
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Prite benziyen ve bunun gibi birer demir sülfür olan markazit ve pirotin (pirotit) de aynı 

hak şümulünde bulunduğu mütalâa edildiğinden burada açıklanması faydalı görülmüştür. 
Mahlûliyeti veya jeolojik teşekkülü itibariyle birlikte işletilmesi zarureti hâsıl olan diğer cins 

madenlerin arama ruhsatnamesine derci ancak ruhsatname sahibinin talebine bağlı bulunmak
tadır. 

Tatbikatta arama ve bunu takiben gelen işletmenin seyri sırasında gayrin hakkı taallûk etmek 
suretiyle tahaddüsü muhtemel ihtilâfların önlenmesi için aynı durumun her hangi bir vesile ile ida
rece tesbiti halinde keyfiyetin re'sen mevcut mütekaddim arama ve işletme hakkına ilâvesi yeni bir 
fıkra ile derpiş olunmuştur. 

Onbeşinci madde — Bu maddede yapılan değiûklik 8 nci maddenin gerekçesinde izah edilen se
beple dördüncü fıkradan «en yüksek derecesinin» tâbirinin çıkarılmasından ibarettir. 

Onyedinci madde — Bu maddede yapılan değişiklik şunlardan ibarettir : 4 numaralı bende «sı
nır noktaları» ilâve edilmiş, hektar miktarına mütaallik beyan ayrı bir bent olarak tanzim edilmiş
tir. 

Dilekçede mahsus yerinde köy adı yazılmamış olmakla beraber hudut ifadesinde köyün zikredil-
mesiyle sahanın yerinin tâyini mümkün olduğu takdirde mahsus yerinde köy adının yazılmamış 
olması hakkın reddine bir sebep teşkil etmiyeceği hususunun tavzihinde fayda mülâhaza edilmiştir. 

Onsekizinci madde •— Maden arama ruhsatname sahalarının çevrelenmesi için alınabilecek sınır 
noktaları Sanayi Bakanlığınca tesbit ve yönetmeliğe dercedüecektir. Bakanlıkça bu tesbit yapılırken 
noktanın yer değiştirmemesi ve muayyen evsafı haiz olması şartları göz önünde tutulacaktır. Bu 
cihet birinci fıkra ile hüküm altına alınmıştır. Sınır noktalarının vasıflarından «değişmez» yerine 
«yer değiştirmiyen» ve «tamamen muayyen» yerine de sadece «muayyen» tâbirlerinin ikamesi suretiy
le madde sevk maksadına daha uygun hale getirilmiştir. 

Akar suların bir kısmı yataklarını değiştirirler. Bunların kavşak noktalarının da yer değiştireceği 
tabiî bir neticedir. Değişme bunların galip vasfıdır. Halbuki sınır noktalan ve hatlarının şart vas
fı da değişmezliktir. Bu sebeple akar su kenarlarının sınır hatan ve akar sular kavşak noktaları 
da sınır noktaları olarak kabul edilmemiş ve yeni metne alınmamışlardır. 

Göller ve adalar mevcudiyetleri itibariyle, yer değiştirmiyen ve muayyen, başka bir deyimle 
yerinin bulunması ve tâyini daima mümkün olan arz parçalarıdır. Ve arama ruhsatname sahalarının 
hakkın şümulünü tâyin ve gayrın hakkından tefrikini temin için aranan şartları haizdir. ^ıı se
beple bunların tahdidi için sınır noktaları seçip aralarını vasletmeye mahal ve lüzum yoktur. An
cak suların alçalıp kabarması tabiî bir hâdisedir. Göl veya ada sathının en geniş olduğu zamanda
ki hududu hakkın şümulü için esas kabul edilmiştir. 

Müracaat sahasını göstermek üzere tanzim edilecek krokilerin tanzimi usulü Bakanlıkça bir yö
netmelikle tâyin ve tesbit edileceği maddenin son fıkrasında (belirtilmiştir. 

Yirminci madde — Bir kısım arama ruhsatm .nesi müracaaltlerdnin esaslı şartları ihtiva etmeme
leri itibariyle alâkalısına takaddüm hakkı sağlamadığı ve başka müracaatler için bir mâni teşkil 
etmiyeceğini hüküm altına almak için vaz'edilmiş idi. Eski metinde bu cihet pek açık görülmedi
ğinden tereddütlere yol açmıştır, işbu tasannın 2 ve 4 ncü fıkralariyle maksat tavzih ve tasrih 
edilmiştir. 

Ruhsatname müracaat dilekçesi ve krokisi üzerine saha genişliğinin yazılmamış olması mühim 
bir noksan olmadığından ve tetkiki yapan tarafından da (hesaplanması mümkün bulunduğundan 
hakkın doğmaması sebeplerinden telâkki edilmem'ş ve bu sebeple yeni metne ithal olunmamıştır. 

Yirmîbeşinci madde — Bu madde eski metin bakımından tatbikatta rastlanan tereddütleri izale 
maksadiyle yeniden hazırlanmıştır. Birinci fıkrada tadadedilen sebeplerle tashih, ikmal veya tak
siri lâzımgelen müracaatler bakımından alâkalılarına yapılan tebligat üzerine müddetinde tevdi 
edilecek evrakın (taksir halinde, taksir hudutlarını da havi) ek bir dilekçe ile Bakanlığa veya 
madenin bulunduğu vilâyete verilmesi imkânı sağlanmıştır. Tashih veya ikmal veya taksir için 
verilen mühlet içerisinde alâkalının mütaaddit defa evrak tevdi eylemesi kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 131) 



— 26 *•— 
taksir suretiyle terk edilen kısımlar taksire ait evrakın Bakanlığa veya vilâyete tevdii tari

hinden itibaren aramalara serbest hale gelmektedir. Bunlar için ayrıca bir açılma tarihi tesbit ve 
muamele icrasına mahal olmadığı üçüncü fıkrada tasrih edilmiştir. Şu kadar ki taksiren terk edi
len kısımlar 14 ncü maddede tadadedilen sahalardan ise bunlar için elbette yukardaki hükmün 
uygulanması mümkün değildir. Bu cihet fikradaayrıca gösterilmiştir. 

Yirmialtmcı madde — Keşif ve tahkikat ve arama ruhsatnamesi istenilen sahada dilekçe ve kro
kide gösterilen durumun mevcudolup olmadığını tesbit etmek maksadına dayanmaktadır. 

Daha önce aynı noktalarda yapılan tetkikleri havi bilgi mevcudolması veya müracaat sahası
nın 1/25.000 mikyaslı haritalar üzerinden tesbitinin mümkün bulunması veya müracaat sahasının 
ada veya göllere mütaallik olması gibi ahvalde mahallinde ayrıca bir tetkik ve tahkike lüzum 
görülmiyebilir. Bakanlıkça tesbit edilecek bir yönetmelikle bu kabil müracaatler bakımından ke
şif ve tahkikata lüzum olmıyacağı yeni maddenin ikinci fıkrasında derpiş edilmiştir. 

Keşif ve tahkikat masraflarının müracaat sahibi tarafından ödenmesi gerektiği ve ödenmediği 
takdirde yapılacak muamele 144 ncü madde ile şümullü olarak tanzim edilmiş bulunmaktadır. 
26 ncı maddenin üçüncü fıkrası bir tekrardan ibaret kalmaktadır. Ayrıca 144 ncü maddede bu defa 
yapılan tadil ile keşif ve tahkikat masraflarının, verilmiş bulunan mehil zarfında her hangi bir 
sebeple ödenmemesi halinde bir mehilin daha verileceği hükmü tesis edilmiştir. Üçüncü fıkranın 
son cümlesi Ibu hüküm ile de tezat teşkil edecektir. Bu sebeplerle üçüncü fıkra tamamen kaldı
rılmıştır. 

Yirmiyedinci madde — Sınır noktalarının ayrı ayrı köyler olduğu gibi, sahanın içerisinde birden 
fazla köy bulunduğu haller de vardır. Bu takdirde sahaya en yakın olan köyün tâyini mümkün 
olamamaktadır. Bu sebeple tahkik heyetine dâhil olacak muhtar veya ihtiyar heyeti azasının saha
ya yakın köylerden her hangi birisinden seçilmesi imkânını sağlamak üzere madde bu cihetten 
tashih edilmiştir. 

Kanunda damga pulunun tevdiine dair bir hüküm bulunmadığından bu maddeye son fıkra 
olarak ilâve edilmiştir. 

Yirmisekizinci madde — ilgi ve müşabeheti bakımından yirmibeşinci maddedeki tadilât mu
vazi olarak bu madde de islah edilmiştir. 

Yirmidokuzuncu madde — Muamelesinin tamamlandığı beyaniyle Bakanlığa gönderilen müracaat 
dosyasında birtakım noksanlıklar veya kanuni mâniler tesbit edilebilir. Bu takdirde ruhsatnamenin 
itasına imkân olmıyacağı tabiîdir. Eski metinde bunların düzeltilmesi için gereğine tevessül edile
ceği gösterilmiştir. Şu kadar ki, Bakanlıkça tesbit edilen kanuni mânilerin izalesi veya hatala
rın tashihi veya noksanların ikmali her zaman mümkün olmıyabilir. Bu gibi hallerde müracaa
tın reddi cihetine gidileceği tabiîdir. Bu husus yeni maddede tasrih ve tavzih olunmuştur. 

Otuzikinci madde — Madenlerin teşekkülü ve arzda bulunuşu tesadüflere bağlı değildir. İste
nen bir maddenin nerelerde bulunabileceği veya bulunamıyacağmın ilmen tâyini mümkündür. Di
ğer taraftan eseri ve emaresi mevcut bir madenin varlığının ortaya çıkarılması meslek mensupları 
tarafından bilinen ameliyelerin tatbikiyle kabildir. Maden aramalarmdaki fennî nezaret aranan 
cevherin bulunması için takip edilecek yolun gösterilmesi ve tatbiki lâzımgelen madencilik ameli
yelerinin tâyini ve emniyetle icrası şeklinde hulâsa edilebilir. Birinci hususta jeolog en az ma
den mühendisi kadar yetkili ise de ikinci yani icra safhası jeolojinin dışında kalmaktadır. Ara
ma bir kül olup her hangi bir zamanda çeşitli ameliyelerin icrasını icap ettirir, tekniğine vâkıf ol
madığı bir husustan dolayı jeologu muhatap ve mesul tutmak işin icabatma ve hakkaniyete uy
gun olmıyacaktır. Bu sebeple jeolog tâbiri ilk fıkradan çıkarılmış, yerine jeoloji mühendisi ika
me edilmiştir. Aynı fıkraya, aramada teknik direktif vermeye ehil oldukları bilinen ve fakat ka
nunun tedvini sırasında her nasılsa dercedilmemiş bulunan mülga Zonguldak Meslek Mektebi me
zunları ilâve edilmiştir. 

6309 sayılı Maden Kanununun tedvininden bu yana durgun veya akar sularda çeşitli usullerle 
tuzların aranma ve işletilmesi mevzuunda talepler yapılmış ve yapılmakta bulunmuş olup bunla
rın bir kısmı ruhsatnameye bağlanmış re diğer bir kısmı işletme hakkı talebi safhasına intikal eyle-
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mistir. Bu konuda girişilecek faaliyetin icabı olarak maddenin ilk fıkrasında gösterilen teknik 
elemanlara ilâveten meslekî sahalarına girmesi hasebiyle kimya mühendisi ve kimyagerlerin de 
mesailerinden istifade edilmesinde fayda mülâhaza edilmiş; bu maksatla yeni 2 nci fıkra hazırlan
mıştır. 

Fennî nezaret vazifesini deruhte etmeye salahiyetli kimseler aynı zamanda ruhsatname sahibi 
oldukları takdirde bu vazifeye başkalarını tâyin etmeleri mümkün olduğu gibi kendileri tarafın
dan ifasında da bir mahzur mütalâa edilemez. Ancak fennî nezaret vazifesinin bizzat deruhte edil
mesi halinde kanunen muayyen tâyin formalitesine lüzum bulunmadığı hususu nazara alınarak 4 
ncü fıkra tanzim edilmiştir. 

Memlekette kâfi teknik eleman bulunmaması, her arama yerinin bir teknik elemanın daimî ne
zaretini temin için karşılanması icabedecek maddi külfetlere tahammülü olmaması göz önünde tu
tularak maddede sözü geçen fennî nezaret tabiriyle daimî bir nezaret yerine arama sahasının za
man zaman görülerek gerekli teknik direktifin verilebileceği kastolunduğu hususunun bu madde
nin tadili vesilesiyle tavzihinde fayda mülâhaza olunmuştur. 

Hal böyle olmakla beraber vazifenin sözde kalmayıp lâyıkiyle ifa edilmesi de iktiza eder. 
Diğer taraftan bir teknik elemanın fennî nezaret vazifesini lâyikiyle ifa edebileceği arama sa

haları adedinin mahdut ve muayyen olması databiîdir. 
Arama sahalarının coğrafi dağılışı, adedi ve müteşebbisin durumu bu tahdit de müessir olmak

tadır. Bu sebeplerle tahdidin kanun yerine yönetmeliğe bırakılması, sağlıyacağı seyyaliyet bakı
mından daha uygun bulunmuştur. 

Yeni 32 nci maddenin müeyyidesi ek 1 inci madde ile tanzim edilmiş olması sebebiyle, memnu 
arama faaliyetini 121 nci madde ile irtibattandır an eski 32 nci maddenin son fıkrası kaldırılmış
tır. 

Otuzaltmcı madde — Bu maddede yapılan değişiklik, 8 nci maddenin gerekçesinde izah edilen 
sebeple altıncı fıkrada «en yüksek derecesinin» tâbirinin çıkarılmasından ibarettir. 

Kırküçüncü madde' : Arama ruhsatnamesinin yürürlük süresi içerisinde gerekli aramaları 
yaptığını beyan ile işletme hakkı talebinde bulunmuş olan alâkalının usulüne uygun olarak dilek
çeyi hazırlaması, müspet netice vermiş olan aramalar hakkında bilgi veren bir beyanname ile ara
ma yerlerinin işaret edildiği saha sınır krokisini bu dilekçeye eklemesi, yerinde tetkiklerin yapı
labilmesini teminen harcırah avansını peşinen yatırması ve mahallinde tetkikleri yapacak Bakan
lık vazifelilerine sahanın fennî nezaretçisi ile işletme hakkı talibinin katılması lâzımgelmektcdir. Bu 
hususlardan her hangi biri veya daha fazlası yerine getirilmediği takdirde ancak bir defa mehil 
verileceği, bu mehil zarfında da yerine getirilmediği takdirde işletme hakkı talebi reddolunacağı 
43 ncü madde ile tanzim olunmuştur. 

Bu maddede sözü geçen aramalar hakkındaki beyanname ile arama yerlerinin işaret edildiği sa
ha sınır krokisi fennî nezaretçi tarafından tanzim ve işletme hakkı talibi ile müştereken imza edile
cektir. Vazifeli Bakanlık heyeti bu beyannameye dercedilmemiş veya saha sınır krokisinde yeri işa
ret edilmemiş bir arama yerini tetkik mecburiyetinde olmaksızın diğer aramaların tetkiki netice
sinde kararını verebilir. Ancak 57 nci maddeden istifade edilmek suretiyle sonradan açılmış ve 
vazifeli Bakanlık heyeti sahaya hareket etmeden önce Bakanlığa bildirilmiş ve mahiyetleri tevdi 
edilen ek bir beyannamede etraflıca izah edilmiş olan arama yerlerinin de tetkik edilmesi lâzım-
gelir. 

Arama yerleri hakkındaki beyanname ve üzerinde arama yerleri işaret edilmiş saha sınır kro
kisi sahada Bakanlık heyeti tarafından yapılacak tetkiklere bir istikamet verecek, fennî nezaretçiyi 
ve işletme hakkı talibini bu vesikalar ilzam edecektir. Heyet bu vesikalarda gösterilen arama yerle
rini tetkikle mükelleftir; ancak ikinci fıkrada bildirilen usule göre, hakkında Bakanlığa gerekli 
bilgi verilmemiş olan arama yerlerini, tetkik etmek mecburiyetinde değildir. 

Sahanın fennî nezaretçisi ve işletme hakkı talibinin huzuriyle Bakanlık vazifelilerince sahada, 
bir işletme tesisine imkân verecek maden varlığının meydana çıkarılıp çıkarılmadığı hususunun 
tetkiki ve neticenin bir tetkik raporu ile tesbit olunacağı, bu tetkiklerin ne suretle yapılacağı ve ra-

M. Mecltei (S. Sayısı : 181) 



— 28 — 
por ile tetkik raporunun neleri ihtiva edeceğinin yönetmelikle tâyin olunacağı hususları 43 neü 
madde ile tanzim edilmiştir. 

Kırkdördüncü madde — İşletme hakkı verilebilmesi için esas şart vesika tanzim etmek değil, 
arama yapmak ve işletme tesisine elverişli maden varlığını meydana çıkarmaktır. Bu görüşün ışı
ğında işletme hakkı talebi ile tevdii lâzımgelen vesikalarda gerek aded ve gerekse mahiyet itiba
riyle müteşebbis lehine değişiklikler yapılmıştır. Meselâ sırf madenci için lüzumlu olan maden 
civarının topoğrafik ve jeolojik haritasının tevdii zarureti kaldırılmış, işletme hakkı talebedilen 
ruhsatname sahasının Harita Genel Müdürlüğünce tanzim edilmiş ve askerî yasak bölgelerin dışın
da 1/25 000 mikyaslı haritası bulunduğu ve talep sahasının bu haritalar üzerinden tesbit ve tâyini 
mümkün olduğu takdirde ayrıca sınır haritasının istenmiyeceği hükmü vaz'edilmiştir. 44 neti madde 
metninden, verilecek vesikaların evsafı ve mahiyeti ile alâkalı kısımlar çıkarılıp yönetmeliğe bıra
kılmak suretiyle, bu vesikaların evsafının şartlar ve ihtiyaçların değişmesine paralel olarak ve ko
laylıkla ayarlanması imkânı sağlanmıştır. Vesikaların ne suretle tanzim edileceği işletme hakkı ta
lebi yönetmeliğinde gösterilecektir. 

Sınır haritasının tanzime ihtiyaç hâsıl olduğu takdirde; yerleri değişmiyen ve daima tâyini müm
kün olan sınır noktaları arasındaki bir sahanın haritasının tanziminde yapılmış bulunan hatalar se
bebiyle gayrimuayyen sayılamıyacağı ancak muayyen bir sahanın yanlış veya eksik yapılmış bir 
haritası ile karşı karşıya bulunulduğu, haritanın esas rolünün arzda mevcudolmakla beraber yeri
nin katî olarak tâyininde, civarındaki benzerleri veya evsafının değişmesi dolayısiyle, müşkülâtla 
veya imkânsızlıkla karşılaşılması muhtemel halleri önlemek ve 2 000 hektardan geniş olan bir sa
haya maden hakkı verilemiyeceği için, sahanın genişliğini hesabetmek için yapıldığı, bu haritaların 
hususi bir maksata hizmet için kullanılan vesikalar oldukları, normal birer harita olmadıkları ve 
mikyaslarına göre bir haritada aranacak hususiyetlerin bunlarda aranmaması lâzımgeldiği, mese
lâ semti ne kadar hatalı olursa olsun bu haritaların kullanılış maksadına hizmet edebileceği, husus
larının yönetmeliğin tanziminde göz önünde tutulması icabedecektir. 

Kırkyedinci madde — Sahada gereken her türlü aramalar yapılmış ve mühim bir işletme tesisine 
imkân verecek maden varlığı meydana çıkartılmış da olsa son mehil içerisinde verilmiş olan vesi
kalardan birisinin (Dairede yapılan tetkikleri neticesinde) yönetmeliğine uygun olmadığının gö
rülmesi halinde işletme hakkının reddedilmesi işin icabına ve memleket yüksek menfaatlerine 
uygun görülmediğinden bu madde de değiştirilmiştir. Gerekli vesikaların hepsinin verilmesi 
ile iktifa olunmuş ve tetkik maden sahasına bırakılmıştır. 

ilk mehil zarfında vesikalar verilmediği takdirde mevcutsa 57 nci maddeye müstenit faaliye
tin durdurulacağı ve son defaya mahsus olmak üzere bir mehil daha verileceği; ancak son me
hil zarfında da vesikaların hepsi verilmediği takdirde işletme hakkı talebinin reddedileceği esası 
muhafaza edilmiştir. 

Kırksekizinci Madde — İşletme hakkı talebi il3 tevdii lâzımgelen vesikaların yönetmeliğine uy
gun olmas veya verilecek mehiller içerisinde uygun hale getirilmesinden sonra arza tatbik 
edilebileceği hükmü birçok işletme hakkı taleplerinin yersiz bir şekilde reddini mucibolduğun-
dan tadil edilmiştir. 

Müddeti içerisinde verilen vesikaların tetkikinin mahallinde yapılacağı esası vaz'olunmuş-
tur. Görülen hata veya noksanların ^ gösterilmesi veya izah edilmesi, yerinde çok daha kolay 
olacaktır. Mahalline tamumen veya kısmen uygun olan veya yeri ile hiç alâkası bulunmıyan 
ve nazari olarak tanzim edilmiş kâğıtların yönetmeliğine uygun olup olmadığının teshiti mak-
sadiyle bakanlıkta yapılan tetkiklere sarf edilen elemanların zamanları çok daha faydalı şe-
kildo kullanılacaktır. 

Harita Genel Müdürlüğünün tanzim edilen haritaların ve M. T. A. Enstitüsü tarafından tan
zim edilmiş vesikaların mahalline tatbik edilmeden kabul edilebilmesini temin maksadiyle ikinci 
fıkra tanzim edilmiştir. 
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Mahallinde yapılan tetkik ve tatbikler neticesinde mevdu vesikalarda görülen bile dm; e hata 

veya noksanlar tesbit olunacak, bunlara yerinde tashih veya ikmali mümkün olmadığı takdirde 
bu ciheti teminen münasip bir mehil verilecektir. Mahallinde tesbit ve bir tetkik raporuna der-
cedilen ve alâkalıya tebliğ olunan hatalar tashih ve noksanlar ikmal edilmek suretiyle, müddeti 
içerisinde bakanlığa yenilerinin tevdii lâzımdır. Tashih ve ikmal maksadiyle vesikaların yeni
den tanziminin de caiz olacağı tabiî görülmüş b u cihet madde metninde ayrıca teşrih olunma
mıştır. 

Tashih veya ikmalen tevdi edilen vesikaların, lüzum görüldüğü takdirde, tetkiki mahallinde 
yapılır; çünkü her hâdisede yerine tekrar gidilmesine lüzum kalmıyabilir. Bu kontrol neticesin
de de hata veya noksanlar görüldüğü takdirde yine bir tetkik raporu ile tesbit edilip tashih ve
ya ikmali temin için bir mehlin daha verileceği dördüncü fıkra ile tanzim olunmuştur. 

Beşinci fıkra ile talebin reddedileceği hususlar tâyin olunmuş ve son fıkra ile de yerinde ya
pılacak tetkiklerin sureti ifasının ve hazırlanacak tetkik raporunun neleri intiva edeceği husu
sunun bir yönetmelikte gösterileceği tanzim olunmuştur. 

Kırkdokuzuncu madde — Bu maddede bir değişiklik yapılmamıştır. Yalnız «bulunmuş maden» 
vasfının sona erimesi veya kaldırılması halleri dışında «bulunmuş maden» in arama mevzuu yapı-
lamıyacağma dair olan üçüncü fıkra ilâve edilmiştir. 

Elliikinci madde — Maden işletme hakiki sahiplerinden alınmakta olan teminat, bâzı ahvalde 
Maden Kanunu ile tahmil edilen bir kısım vecaibin ifası masrafı karşılığını teşkil etmekte bâzı 
ahvalde de cezai şartın tatbikini mümkün kılmaktadır. 

Teminatın sarfı veya irat kaydını mütaakıp eski haddine iblâğı mevzularının tanzimi zaruri 
görülmüş (bu sebeple 52 ııci maddeye ilâve olunan üçüncü fıkra ile bu husus hüküm altına 'alın
mıştır. 

Elliyedinci madde — Bu madde, arama ruhsatnamesi devresinde girişilen faaliyet neticesinde 
meydana çıkarılan maden için kanun hükümleri dairesinde işletme hakkının istenmesini mütaa
kıp, alâkalının isteği halinde sahada mevcut faaliyetin inkıtaa uğratılmadan devamını temin 
için tedvin 'olunmuştu. 

Tatbikatta çeşitli anlayışlara yol açıldığı için bu hükmün sevtkındeki maksat kaybedilmeden 
tereddütlerin izalesi (gayesiyle madde yeniden tanzim edilmiş bu arada mevcut faaliyetin aksatıl-
mamasını sağlıyacak esaslar vazolunanuştur. 

43 ncü maddeye göre işletme hakkı talebeden arayıcı 43 ncü maddede zikredilen vesikaları tev
di etmek, 81 ve 82 nci maddeler hükümlerini yerine getirmek ve 57 nci maddede tadadedilen hu
susları da ifa etmek suretiyle işletme faaliyetine devam edilecektir. 

44 ncü maddeye göre verilen vesikalarda görülecek hata veya noksanların ikmal veya tas
hihi için mehil verilmesi faaliyetin durdurulmasına sebep teşkil etmiyeceği tasrih 'olunmuş
tur. 

Mümessil veya fennî nezaretin temin olunmaması faaliyete mâni teşkil edecektir. Alâkalı 
faaliyette bulunabilmek için 81 ve 82 nci maddeler tarif atı dairesinde bu vecibeleri yerine ge
tirmek mecburiyetindedir. Aksi takdirde haklarında 121 nci madde tatbik olunacaktır. 

83 ve 84 ncü maddelerle ilgili vecibelerin müddetlerinde yerine getirilmemesi, veya bun
larla ilgili olarak tevdi edilen vesikalarda hata veya noksanlar bulunması doğrudan doğru
ya faaliyetin durdurulmasını mucibolmıyacak ve fakat usulü dairesinde yapılacak ıtebligatla 
muayyen müddet zarfında da bu vecibelerin yerine getirilmemesi veya hata veya noksanların 
tamamlanmaması takdirinde vecibeler yerine getirilinceye kadar faaliyet durdurulacaktır. Şu 
kadar ki, mevdu vesikalardaki hata veya noksanların tashih edilmemesi sebebiyle haklarında 
ayrıca 85 nci madde hükümleri tatbik olunmıyacak ve zabıta hükümleri mahfuz kalacaktır. 

Tecdit veya imtiyaza tahvili talebedilen işletme ruhsatnameli ve temdidi istenen işletme imti
yazı maden sahalarındaki faaliyetin, gerekli muamelelerinin ifası sırasında, durdurulması 
için bir sebep mevcut bulunmadığından tatbik altta devam eden teamüle uygun olarak bu dev
relerde de faaliyette bulunulması hükmü yeni metne ilâve olunmuştur. 
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.G-erek işletme hakkı talebine ait muamelenin ve gerekse bu devredeki faaliyetle ilgili ve

cibelerin sureti ifası kanunun alâkalı diğer maddeleriyle işbu madde metninde tasrih edildi
ğinden çeşitli anlayışlara yol açan metindeki (işletme hakkının istihsaline mütaallik muame
lenin gereği gibi takib edilmesi) ibaresi yeni metinde nazara alınmamıştır. 

Ellisekizinci madde — Tecdit, temdit veya imtiyaza tahvil talepleri kanun hükümlerine 
uygun olarak yürütüldüğü müddetçe, bir nevi işletme hakkı talebi mahiyetinde bulunduğu 
cihetle, bunlardan mütevellit hukukun devri de zaruri görülmüş, bu hususun temini için mad
deye son fıkra ilâve edilmiştir. 

Altmışıiikinci madde — 62 nci maddenin 2 nci fıikrasmda m'evcut hüküm bütün vecibe ve mu
amelelerin bir defaya mahsus olmak üzere verilecek altı aylık -mühlet içerisinde ifa ve itmamını 
âmir 'bulunmaktadır. 

Altı ay içinde yerine getirilmesi lüzumlu bulunan bu işler alâkalı bakımından iki ayrı safha 
arz etmektedir. Harem yatırılması, damga pulu nun tevdii, bulucuya ait tazminatın ödenmesi mü
kellefiyeti tamamen alâkalının irade ve insiyatifine bağlı olup doğrudan doğruya kendisi tara
fından takip ve tesviyesıi lüzumlu ve mümkün bu lunmaktadır. 

Altı aylık mühletin hitamına yakın mukavele ve şartnamenin imza ve teatisi için müracaat 
•eden ilgili, idarenin günlük işlerle son derece m ahmul bulunması dolayısiyle ihzarı için .bekletil
mekte, bâzı ahvalde yetiştirilememesi sebebiyle imza ve teati muamelesi yapılamamakta, bu su
retle hakkı düşürücü durumlarla karşılaşılmaktadır. 

Kanuni harcı tediye etmiş ve lüzumlu damga pulunu tevdi eylemiş bulunan alâkalının imza 
ve teati içıin gayrimuayyen zaman boyunca bekletilmesi veya hukukunun zıyaa uğratılması hak-
kaıniyete uygun düşmemektedir. 

Doğrudan doğruya alâkalı tarafından ifası lâzım/gelen vecibelerin bir tebliğ ile tâyin edile
cek mühlet içinde yerine getirilmesinin kendisinden istenilmesi, bunların ifasından sonra idare
nin gerekli hazırlığı yaparak imza ve teati için davette bulunması suretiyle maksadın kolaylıkla 
istihsali, bu suretle mahzurların bertaraf edilmesi isabetli olacağı mütalâa edilmiştir. 

(Bu hususları temin için 62 nci maddenin eski 2 nci fııkrası yeni maddenin 2 ve 3 ncü fıkraları 
olmak üzere ikıi fıkra halinde tadil ve uslan olunmuştur. 

Maddenin eski metninin son fıkrasında işletme ruhsatnamelerinin tecdidedilemiyeceği ifade 
edilmiştir. Halbuki tatbikatta işletme ruhsatnamesi müddeti sona ermekle beraber sahada made
nin tükenmediği fakat kalan maden varlığının da bir işletme imtiyazına mevzu olacak vüsatte 
olmadığı hallere sık silk Taşlanmaktadır. Yeni bir işletme ruhsatnamesi mevzuu olabilecek ma
denin muattal kalması tervicedilemiyeceği gibi, bu safhaya kadar getirmiş bulunan müteşebbis
ten alınıp başka birisine verilmesi de hakkaniyete uygun olmıyacaktır. Bu sebeple işletme ruh
satnamesi süresi sonunda sahada işletmeye elverişli maden varlığının tesbiıti halinde 10 yıl ile 
15 yıl arasında yeni bir işletme ruhsatnamesi v erilebilmesini temin maksadiyle maddenin son 
fıkrası iki fıkra halinde yeniden tanzim olunmuştur. 

Altmışüçüncü madde — Doksandokuz yıldan daha az müddetle ita edilen işletme imtiyazla
rının müddetleri hitamında, doksandokuz yıla kada r uzatılması şartnameye dercedilen hükümler
le temin olunagelmektedir. ihtiyaca mebnd şartnamelere akseden bu esas, maddenin üçüncü fık
rasına ilâve edilmiştir. Temdidedilen müddet için şartnamede değişiklik yapılmasını teminen dör
düncü fıkra ilâve edilmiştir. 

Altmışbeşinci madde — 62 nci maddenin 2 nci fıkrasının tadil ve ıslahını gerektiren mucip 
sebeplere dayanılarak 65 nci maddede aynı şekilde tadil olunmuştur. 

Altmışaltmcı madde — 62 ve 65 nci maddelerle yapılan tadilâta muvazi olarak (bu madde de 
ıslah olunmuştur. 

Altmışyedinci madde — Maden işletme ruhsatnamelerinde tecdit ve işletme imtiyazlarında 
da temdit bu tasarı ile derpiş edilmıiş bulunmaktadır. Bu maddeye göre işletme hakkı verilecek 
madenlerin, tecdide veya temdide tabi madenle rin dışında kalan madenler alacağının tavzihi 
maksadiyle madde tadil edilmiştir. 
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Altmışsekizıinci madde — İşletme ruhsatnamesi sahibi işletme imtiyazı talebinde bulunduktan 

sonra sahada yapılan tetkikler neticesinde bir işletme imtiyazına değil ancak yeni bir işletme 
ruhsatnamesine mevzu teşkil edeceği Sanayi Bakanlığınca teslbit edildiği ve bu tesbit sırasında 
işletme ruhsatnamesinin müddeti de dolmuş olduğu takdirde mesbulk imtiyaza tahvil talebinin, iş
letme ruhsatnamesi tecdit talebi şeklinde kabulü alâkalının rızasına tabi tutulmuş ve keyfiyet 
maddeye ilâve edilen bir fıkra ile tanzim edikni ştir. 

Yetmişinci madde — işletme imtiyazlı maden sahalarının birleştirilmesine ilâveten işletme 
ruhsatnameli sahaların da birbirleri ile veya imtiyazlı sahalarla birleştirilmelerini mümkün kıl
mak maksadiyle madde değiştirilmiştir. 

Birleştirilecek sahaların mutlaka yekdiğerine bitişik olmaları şartı kaldırılmış, müşterek birer 
noktalarının mevcudiyetiyle havza teşkili imkânı sağlanmıştır. 

İşletme ihtiyaçlarının yekdiğerleriyle işletme ruhsatnamelerinin birbirleriyle veya imtiyazlı sa
halarla işletme ruhsatnameli sahaların yekdiğerleriyle birleştirilmesi halinde hak işletme ruhsatna
mesi mevzuu teşkil ettiği takdirde Sanayi Bakanlığı kanaliyle, işletme imtiyazı mevzuu teşkil etti
ği takdirde de Bakanlar Kurulu karariyle verilebileceği tabiîdir. 

Birleştirilecek hakların taallûk ettiği sahalardaki, maden yatağının durumu, kemiyet ve keyfiye
ti ile istihsal ve satış imkânları bakımından çeşitli değişilikler arz edebilir. Bu sebeple tâbi olacak
ları şartların peşinen tesbiti ve kanuna derci isabetli olamaz. Bunların nizamname ve talimatname
ye atfı suretiyle tanzimi de yine aynı mülâhazalarla doğru görülmemiştir. Bu itibarla keyfiyetin her 
hâdiseye göre bakanlıkça tâyini zaruretine binaen bu hususta maddeye bir hüküm ilâve edilmemiş
tir. 

Yetmişikinci madde — Mahlûtiyeti idarece tesbit edilen maden veya madenlerin, işletme 
hakkı sahibinin müracaatına lüzum kalmaksızın, işletme ruhsatnamesi veya imtiyaz mukavelesine 
ilâve edilebileceği ve ilâve edilen maden sebebi ile şartnamede değişiklik yapılabileceği hususları 
maddeye ikinci ve üçüncü fıkralar olarak eklenmiştir. 

Yetmişdördüncü madde — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce işletme hakkı verilmiş, veya 
arza tatbik neticesinde fen raporu ve ekleri mahalline uygun bulunmuş olan sahaların alâkalı dos
yalarında uygun fen raporları bulunacağına göre bu sahalar için yeniden işletme projesi istenmiye-
ceği tabiîdir. Bu safhaya kadar gelmemiş bulunan işletme talepli haklarla, bundan sonra talebedi-
lecek işletme hakları için 44 ncü maddeye göre işletme projelerinin tevdi icabedecektir. 

Maddede bir değişiklik yapılmamış ancak yukarda izah edilen duruma gelmiş haklar için dos
yasında mevcut fen raporu, bu safhaya gelmemiş haklar için ilerde verilecek işletme projesi dosya
sında bulunacak ve maksada hizmet edeceğinden maddeye «işletme projesi» ilâve edilmiştir. 

Yetmişaltmcı madde — Bu maddedeki tadil, bu tasarı ile getirilen «işletme projesi» nin 74 ncü 
madde gerekçesinde izah edilen sebepler maddeye ilâvesinden ibarettir. 

Yetmişsekizinci madde — Bu madde, maden varlığımızın hüsnü istismarını, emniyet kaidelerine 
ve madencilik fennine uygun tarzda işletilmesini temine yarıyan hükümleri ihtiva eden maddeler
den birisidir. 

Madde kâfi müeyyide ile teçhiz edilmediği için beklenen gayenin elde edilemiyeceği düşünülmüş
tür. İşletmeciyi yersiz ve ağır külfete mâruz bırakmaksızın, maksadı temin edecek müeyyide mad
deye ilâve edilmiştir. 

74 ncü madde gerekçesinde izah edilen sebeple «işletme projesi» maddeye ilâve edilmiştir. 
Yetmişdokuzuncu madde — Faaliyetin muvakkaten tatili kararlaştırılan bir maden işletmesinde, 

bu devre, zarfında, işletme hakkı sahibinden normal faaliyet esnasındaki vecibelerin ifasının isten
mesine lüzum ve zaruret yoktur. Tatbikatta tereddüt ve yanlış anlayışlara yol açılmaması ve bir 
boşluğun doldurulması maksadiyle maddenin yeni ikinci fıkrası hazırlanmıştır. 

Sekseninci madde — Her hangi kanuni bir sebeple bir madendeki faaliyetin durdurulmasından 
önce lâzımgelen zaruri emniyet tedbirlerinin aldınlmasını temin maksadiyle madde bu şekilde ta
dil edilmiştir. 
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Seksenbirinci madde - Maden işletmelerine has olan mesul müdürlük müessesesinin 6309 sayılı 

Kanunla getirilen tek şchıs ve şirket prensipleri muvacehesinde muhafazasına zaruret kalmamış
tır. Ancak işletme ile ilgili tebliğler için muayyen bir ikâmetgâhta belli bir şahsın muhatap tutul
masının gerek idare ve gerekse işletmeci için sağladığı kolaylık ve emniyet bakımından hükmün 
tamamen ilgası yerine t;ı dili derpiş edilmiş - tatbikatta iltibas yapan mesul müdür - yerine temsil
ci tâbiri ikame edilmiş, Türkiye Cumhuriyeti hudutları dâhilinde ikâmetgâh yerinin tâyini işletme 
hakkı sahibinin ihtiyarın ı bırakılmıştır. 

Aynı şahsın mütaaddi; işletmelerin mümessilliğini deruhdc etmesine işbu 81 nci madde bakı
mından bir mâni bulunmadığının 'burada tavzihi faydalı mütalâa edilmiştir. 

Scksenikinci madde — - İşletme hakkı maden sahalarında fennî nezareti tanzim eden bu mad
deye sulardan tuz istihsal eden sahalarda fennî nezaret mevzuuyla aynı şahıs tarafından vazife 
deruhde edilebilecek sathi larm miktarı hususunda yeni 32 nci madde ile derpiş edilen tadilâta mu
vazi olarak gerekli hükümler konmuştur. 

Maden işletmelerinde daimî olarak iş başında bulunacak şahısların kâfi miktarda mevcudolma-
•ması, bunları yetiştirecek okul veya kursların matlubu veçhile açılamaması, açılsa bile yetiştirilme
lerinin uzun zamana mütevakkıf bulunması hasebiyle tatbikatta büyük zorluklarla karşılaşıldığı 
müşahede edilmektedir. Ür madenin teknik ve emniyet icaplarına uygun olarak işletilmesini 
tem inen vazifeli mühend s tarafından verilecek direktifleri tatbik edöbilecek kabiliyette bir ele
manın daimî olarak iş fb ışında "bulunması zaruridir. 

Arzu edilen vasıfta kâfi eleman 'bulunamaması sebebiyle, bu vasıfta personelin ihtiyacı karşı-
lıyacak miktarda yetiştirilmelerine kadar memleket madenciliğinde pratikte yetişmiş tecrübeli ve 
ehliyetli şahısların mesail erinden istifade edilmesi mümkün ve zaruri görülmüş, bu hususu teminen 
kanuna yeni bir hüküm kor muştur. 

82 nci maddeye muhal3fet halinde tatbiki gereken müeyyide maddenin son fıkrasiyle tavzih 
edilmiştir. 

İhzar kelimesi madencilikte muayyen mânası olan (bir terimdir. Teknik faaliyetin tanzimi tabi
riyle her türlü teknik faal iyet ifade edildiğinden, iltibas yapması muhtemel olan ihzar kelimesi 
madde metninden çıkarılmıştır. 

Seksendördüncü madde — Bu madde maden varlıklarımızın memleket yüksek menfaatlerine en 
uygun şekilde istismarını emine hizmet eden maddelerden birisidir. Madde metni tavzih olunmak 
suretiyle sevk maksadına daha uygun bir hale getirilmiştir. 

Yıllık imalât haritası ile birlikte verilmesi istenen rapora katî ihtiyaç hissedilmektedir. Kanu
ni bir mecburiyet (bulunmadığı halde durumu lâyrkiylo izah etmek maksadiyle bir kısım maden 
müteşebbisleri tarafından esasen tevdi edilmektedir. Bu itibarla madde metnine ilâve edilmiştir. 

Seksenbeşinci madde — Bu madde müeyyideleri kademeli para cezaları şekline getirilmiş, mü
teşebbis kadar memleket menfaatlerine de aykırı olan faaliyetin durdurulması müeyyidesi madde
den çıkarılmıştır. Ayrıca mümessil tâyinine mütaallik 81 nci madde hükmünün tatbikini temin 
edecek müeyyide bu madde şümulüne ithal edilmiştir. 

Seksenaltmcı madde — Müeyyidesi kâfi görülmiyen bu maddenin işlemesini temin edecek lü
zumlu müeyyide ilâve edil.niştir. 

Bakanlıkça maden arama ruhsatname sahalarında da tetkik ve kontroller yapılacağından, mad
deye «aramalar» ilâve edil niştir. Ancak, tecdit ve imtiyaza tahvil talepleri de birer işletme hakkı 
talebi mahiyetinde olduğundan, 86 ncı madde hükümlerinin bu kalbîl maden sahaları hakkında 
da tatbiki gerekeceği tabiî mütalâa edilmiş, bu sebeple metnin birinci fıkrasında ayrıca tasrihine 
lüzum görülmemiştir. 

Yüzdördüncü madde — Devlet hakkı, arama ruhsatnamesinden işletme imtiyazına kadar her 
türlü maden haklarının taallûk ettiği sahalardan çıkarılacak cevherlerin F. O. B. veya dahilî satış 
bedelleri ortalamasına göre her yıl tanzim edilecek olan Devlet Hakkı Tarifesindeki kıymetin 
yüzde ıbiri olarak tahakkuk ve tahsil edileceği bu tasarı ile hüküm altına alınmış bulunmaktadır. 
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Ayrıca bir 'kararname ile tesbitine lüzum kalmadığı gibi bu kanunun neşrinden önce verilmiş bu
lunan işletme hakları da % 1 Devlet hakkına tabi olacaklardır. Bu sdbeple ihtiyaç kalmıyan 9 sa
yılı fıkra maddeden çıkarılmıştır. Maddede başka bir değişiklik yoktur. 

Yüzibeşinci madde — Maddede yapılan değişiklik 74 ncü maddenin gerekçesinde izah edilen se
beplere 'binaen ikinci fıkranın başına «işletme projesi -veya» ibaresi ilâve edilmiştir. 

Yüzsekizinci madde — Bir madende tesbit edilen görünür veya katî rezerv miktarı çok fazla 
olduğu halde sırf malî imkânsızlıklar sebebiyle çıkmış cevher miktarı aksine çok az olabilecek 
bunun terhini karşılığında temin edilecek kredi de bittabi cüzi olacaktır. Krediye en çok muhtaç 
ve lâyık olan bir maden terhin yoliyle yeni bir imkâna kavuşamıyacaktır. Halbuki, relinin devamı 
müddetince çıkacak cevherlerden de rehne dâhil olduğu takdirde, bir taraftan kredi miktarının 
diğer taraftan da istihsal miktarının artması temin ve teşvik edilecektir. 

îdrak edilecek zirai mahsuller rehne mevzu teşkil ettiğine göre, istihsale elverişli olan maden ya
tağından çıkarılacak cevherler çok daha emniyetli bir teminat teşkil edeceğinden terhinde nazara 
alınması isabetli mütalâa edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre, merhun cevherlerin imrarı mürtehinin yazılı muvafakatine bağlı 
bulunduğuna göre, çıkacak cevherlerin çıkmış olanlardan ayrı olarak muhafazası veya şevki bakı
mından devamlı bir kontrola lüzum kalmıyacağı gibi vukuu ihtimal dışı olmıyan muvazaalar da 
önlenmiş olacaktır. 

Bu sebeplerle maddenin birinci fıkrasına «ve relinin devamı müddetince çıkarılacak olan» iba
resi eklenmiştir. 

Yüzdokuz, yüzon ve yüzonbirinci maddeler — Kredi temininde maddenin teminatı teşkil edeceği 
kabul olunmak suretiyle ipotek esası 6309 sayılı Kanunla imtiyaz hakları için derpiş ve tedvin edil
miştir. Bunu teminen madenlerin tapu sicilinden ayrı bir sisteme göre tescili esası vaz'olunmuştur. 
Buna göre (bulunmuş maden) vasfını haiz olan her maden, maden siciline müstakıllen kaydedil
mekte, bu maden üzerinde tesis edilecek işletme hakları hangi neviden olursa olsun aynı kayda iş
lenmektedir. Yani maden sicilindeki kayıtları bakımından işletme imtiyazlariyle işletme ruhsatna
meleri arasında her hangi bir fark mevcudolmayıp her ikisi de aynı hukuki hüviyet ve teminatı haiz 
bulunmaktadır. 

Maden Kanununun işletme imtiyazları için kabul etmiş bulunduğu ipotek muamelelerinin işlet
me ruhsatnamelerine de teşmili kayıt, tescil ve muamele bakımlarından hiçbir mahzur ve güçlük 
te vlidetmiyecckti r. 

Her bakımdan krediye daha çok muhtacoldukları Maden Kanununun tedvininden bu yana geçen 
tatbikat devresinde müşahede edilmiş bulunan maden işletme ruhsatnamelerinin ipotek imkânından 
istifade ettirilmesi memleket ikitsadiyatı bakımından lüzumlu ve faydalı mütalâa edilmiştir. 

İşletmeye elverişli madene sahibolup malî yardıma muhtaç bulunan madencilere yardım gaye
siyle kurulmuş bulunan Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsaları Birliğine bağlı Maden Yar
dım Komisyonunun elinde bu işe tahsis edilebilecek bir fon mevcuttur. Bu komisyon kuruluşunu 
takibeden aylar zarfında yardım talebiyle vâki müracaatlerle alâkalı Ibirçok madenleri tetkik ve 
yardıma müstahak gördüklerini tesbit eylemiş bulunmaktadırlar. Bunlar arasında işletme ruhsatna
meli madenlerin büyük bir ekseriyeti teşkil ettiği görülmektedir. Beş yıl sonra senede 850 000 ton 
raddesinde demir cevheri işliyecek olan Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları Müessesesi de kendisine 
devamlı surette cevher verebilecek olan demir madenlerinin istihraç ve sevk kapasitelerini bu müd
det zarfında ihtiyacı karşılıyacak seviyeye çıkarabilmelerini temin için kredi vermek zaruretini his
setmekte olup bu sahaya gerekli yardımı yapmayı karar altına almış bulunmaktadır. 

Bütün bu yardımların yapılabilmesi, kredilerin sağlam esaslara ve teminata bağlanmasiylc müm
kün olacaktır. Yardım edilmesi kararlaştırılan madenler arasında imtiyazlı madenler olduğu gibi iş
letme ruhsatnameli madenler de mevcuttur. 

Yakında memleket hizmetine girecek olan Türkiye Maden Geliştirme Bankası, madencilere aça
cağı krediyi kanunen mümkün olan imtiyazlı madenlere inhisar ettirdiği takdirde madenciliğimizin 
inkişafı bakımından beklenilen netice elde edilemiyecektir. Çünkü imtiyazlı madenler yurdumuz-
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da mevcut madenlerin küçük bir kısmını teşkil etmektedir. Bu durum karşısında ipotek yoliyle kre
di temini imkânının işletme ruhsatnameli madenlere teşmili emri zaruret haline gelmiştir. Bu se
beplerle mühim ihtiyaca cevap vermesi maksadiyle kanunun 109, 110 ve 111 nci maddelerinde ge
rekli tadilât yapılmış, bu suretle maden işletme ruhsatnamelerinin de ipotek mevzuuna ithali sağlan
mıştır. 

Yüzonbeşinci madde — Mülga maden mevzuatının cari olduğu devrelerde madenler mukarrer 
resim, nispî resim, Devlet temettü hissesi, askerî teçhizat tertibi gibi muhtelif zamanlarda yekdi
ğerine eklenen çeşitli malî mükellefiyetlere tabi bulunmakta idi. Madencilerden tahsil edilen meb
lâğ madenin maliyetinde oldukça mühim bir unsur teşkil etmekteydi. 6309 sayılı Kanunla bütün 
bu malî mükellefiyetler kaldırılmış, bunların yerine maden sahalarından çıkarılan cevherin satışı 
sırasında, satış bedeli üzerinden bir meblâğın Devlet hakkı namı altında tahsili derpiş olunmuştur. 

CBu kanunla âzami haddin % 20 den % 5 e indirilmesinin kanunun ilk tatbikat yıllarında ma
dencilik faaliyetimizde icra ettiği müspet tesir memnuniyetle müşahede edilmiştir. Son yıllarda is
tihsal maliyetlerinin artması, piyasada rakabet sebebi ile satış fiyatlarının düşmesi, kâr haddini 
çok azaltmış ve Devlet hakkı madenciliğimiz aleyhine yeniden mühim bir unsur olarak kendisini 
göstermiştir. 

Dünya memleketlerinin bir kısmında Devlet hakkı muhafaza edilmekle beraber büyük bir kıs
mında tamamen ilgası yoluna gidildiği müşahede olunmuştur. 

Günden güne artan rakabet karşısında maliyetlerin düşürülmesi ve bu meyanda Devlet hakkı 
mevzuunun yeniden tetkika tabi tutulması bir zaruret halini almıştır. 

Devlet hakkının tamamen kaldırılması mülâhazası yanında bu nam altında tahsil edilecek, meb
lâğın maliyette mühim bir unsur teşkil etmiyecek seviyeye indirilmesi de düşünülebilir. Maden Ka
nuniyle derpiş edilen cevher rehni, kaçakçılığın önlenmesi, istihsalin takibi, buluculuk hakkının 
temini gibi mevzuların gereği gibi tatbiklerini temin için ikinci şıkkın tercihi isabetli görülmüş, 
Devlet hakkı nisbetinin yüzde bir olarak tesbiti yoluna gidilmiştir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilmiş olan imtiyazlarla mülga maadin mevzuatı dev
resinde ita edilip de Maden Kanununa intibakı temin edilmiş işletme imtiyazları ve işletme ruhsat
namelerinin, verilmeleri sırasında tesbit edilmiş bulunan Devlet hakkı (nispî resim) nisbetlerinin 
yeni hükme tabi tutulmasını teminen maddenin son fıkrası tanzim edilmiştir. Mülga maadin mev
zuatı zamanında ita edilmiş işletme ruhsatnameleri ile işletme imtiyazlarında kullanılan nispî re
sim tâbirinin, Maden Kanunundaki Devlet hakkı tâbirine tekabül ettiği hususunun burada tavzi
hinde fayda mülâhaza edilmiştir. 

Madde metninde geçen cevher tâbiri, zenginleştirme ve izabe safhalarından da geçmiş bulunan 
meselâ blister bakır veya regülüş antimonu da (cevher olmadıkları malûm ve müsellem olmakla 
beraber) ifade etmektedir. Bu sebeple gerek metinde ve gerekse gerekçede bâzı yerlerde cevher, bâzı 
yerlerde daha şümullü olan maden tâbiri kullanılmıştır. 

Devlet hakkı asgari seviyeye indirildiği için çeşitli maden haklarının ayrı ayrı nisbetlere tabi 
tutulması lüzumu kalmamış ve hepsi aynı nisbete tabi olacağı ve her hangi bir maksatla karar
name alınmasına da ihtiyaç olmıyacağı cihetle ikinci ve üçüncü fıkralara yeni metinde yer veril
memiştir. 

Yüzyedinci madde — FOB bedelleri hazırlanmasında geçen yıl zarfında yabancı memleketler
de cari satış fiyatları vasatisinin esas alınması iki yönden mahzurlu bulunmuştur. Birincisi, ya
bancı memleketlerden her yıl ve her maden için cari satış fiyatı temin etmek kabil olmamaktadır. 
İkincisi de, demir cevherinde olduğu gibi, cari satış fiyatından nakliye tenzil edildikten sonra 
bakiye nisbetsiz şekilde düşük olmaktadır. Bu sebeplerle bu usul terk edilmiş yerine mamleketi-
mizde salahiyetli mercilerce yapılan tescil bedelleri ile cari yıl fiyat tahminleri nazara alınmak 
suretiyle FOB bedellerin tâyin usulü vaz'edilmiştir. Tenzilâta tabi cevherler için kullanılan kal 
ve izabe tâbirlerinden kal tâbirine yeni metinde yer verilmemiştir. Buna mukabil daha geniş 
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mânada olan zenginleştirme tâbiri alınmıştır. Bu tâbirle bir tesis ianesiyle cevher tanörünün yük
seltilmesi maksadiyle yapılan her türlü zenginleştirme ameliyesi kastedilmiştir. 

Yüzdokuzuncu madde — Bu maddede mühim bir değişiklik yapılmamış, ancak çeşitli anlayı
şa imkân veren birinci fıkra sevk maksadına uygun hale getirilmiş ve bu tasarının 117 nci mad
desi ile her maden için tek bedel veya kıymet ihtiva edecek Devlet hakkı tarifesi yapılacağı hük
mü tesis edildiğine göre bir mânası kalmıyan «en yüksek derecesinin» ibaresi üçüncü fıkradan çı
karılmıştır. 

Yüzyirminci madde — Maddede yapılan değişiklik, 8 nci maddenin gerekçesinde izah edilen 
sebeple birinci fıkradan «en yüksek derecesinin» ibaresinin çıkarılmasından ibarettir. 

Yüzyirmi'ririnci Madde — Memnuiyet hilâfına çıkarılan ve Hazine malı sayılması lâzımgelen 
cevherler, satış veya sair sebeplerle ortadan kalkmış olabilir. Bir boşluğun doldurulması için, 
kanunda mevcut benzeri hallerdeki durumlarla ilgili hükümlere müşabih olarak üçüncü 
fıkra ilâve edilmiş birinci ve ikinci fıkralar muhafaza olunmuştur. 

Yüzyirmiikinci Madde — 8 nci maddenin gerekçesinde izah edilmiş olan sebeple üçüncü fık
rada «en yüksek derecesinin» tâbiri çıkarılmış ve madde aynen muhafaza edilmiştir. 

Yüzkırkmcı Madde — Madenler hakkında 12 ve 72 nci maddelerle derpiş edilen esas, taş
ocağı madenleri bakımından Maden Kanununun tedvini sırasında noksan bırakılmış olduğun
dan, bu defa 140 nci maddeye birinci, ikinci ve sonuncu fıkralar halinde ilâve edilmiştir. 

Üçüncü ve dördüncü fıkralar eski metnin aynıdır. 
Yüzkırkbirinci Madde — Çeşitli tarif ve tefsirlere yol açan bakiye yığını, ilâve edilen son fık

ra ile, maddenin sevkindeki maksada uygun ola"ak tarif edilmiştir. 
Yüzkırkdördüncü Madde — Bu maddenin ilk fıkrasında yapılan tadil, usule mütaallik bir mua-

melo sebebi ile ileri safhaya gelmiş bir hakkın düşürülmesini önlemek maksadiyle ikinci bir 
mehil verilmesinden ibarettir. 

Yüzelliikinei Madde — Taşocağı maddelerinin işletilmeleri taşocakları mevzuatına tabi bulun
maktadır. Taşocağı maddelerinden madudolmakla beraber aynı zamanda çimentonun hammad
desini teşkil eden (kil, alçı, kalker) gibi bâzı taşocağı maddeleri 23 . 6 . 1942 tarihli 4268 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesiyle, çimento yapılmasında kullanılmak şartiyle maden telâkki 
edilmiş ve madenler meyanma ithal olunmuştu. Şu kadar ki, mezkûr maddeler 6309 sayılı 
Maden Kanununun şümulüne alnımamış yine Taşocağı Mevzuatı içerisinde bırakılmıştır. 

Ancak Maden Kanununun meriyete vaz'edildiği 11 . 3 . 1954 tarihinden önce bahis mevzuu 
çimento maddelerine mütaallik olarak iktisabedilmiş bulunan arama ve işletme haklarının mah
fuz bulunduğu 152 nci madde ile kabul edilmiştir. Şu kadar ki, keyfiyet 152 nci madde met
ninde bu hakların sona eirnceye kadar yürüdükte kalacakları şeklinde ifade edildiğinden 
bu hakların meriyetleri hitamında bir mâna taşımıyacağı yolunda bir anlayışa yol açıldığı mü-
şahade edilmiştir. 

152 nci maddenin şevkinden maksat, bahis konusu çimento maddeleri için teşebbüs edilip ya
tırım yapılmış olan o devrede câri mevzuata göre müktesep hak haline gelmiş bulunan bilcümle 
hukukun mahfuziyetini teyitten ibaret bulunduğu aşikârdır. Nitekim mezkûr maddenin Büyük 
Millet Meclisi komisyonları ve Umumi Heyette cereyan eden müzakereleri sırasında muhtelif 
bölgelerde kurulması derpiş edilen çimento fabrikalariyle ilgili teşebbüslerin aksatılmaması için 
bu hükmün vaz'edildiği ifade olunmuştur. 

Bir işletme hakkı talebi dolayısiyle 152 nci maddenin tefsirine mütaallik sâdır olan 5 . 6 . 1959 
tarihli ve 2218 sayılı Kararda bu cihet ayrıca tasrih ve teyidedilmiştir. 

Buna rağmen mülga maadin mevzuatına göre istihsal edilen takaddüm haklarına müsteniden 
alman arama ruhsatnameleri sahalarına ait tekemmül ettirilen işletme hakkı taleplerinin yürü
tülmesinde bâzı tereddütler izhar olunduğu görülmüştür. 

Büyük yatırımlar yapılmış, muameleleri mevzuat esasları dairesinde tekemmül ettirilerek ileri 
bir kademeye gelmiş, halen faaliyette bulunan çimento fabrikalarının hammadelerini temin et-
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mekte bulunmuş olan bu kabil hak taallûk eden sahaların bu safhada her hangi bir mülâhaza 
ile hükümsüz bırakılmaları hakkaniyet kaideleri ve ekonomik icaplara asla uygun düşmiyeceği 
mütalâa edilmektedir. 

Bu itibarla mezkûr mahzurların bertaraf edilmesi için sevkmdeki maksada uygun olarak 
11 . 3 . 1954 tarihinde hüküm ifade eden çimento istihsaline elverişli başlıca maddelere mü-
taallik takaddüm hakkı, arama ruhsatnamesi, ihale talebi, işletme ruhsatnamesi ve işletme imti
yaz haklarının mahfuz olduğu ve Maden Kanununun hükümlerine tabi bulunduğunun tasrihi 
maksadiyle tadil olunmuştur. 

Bahis konusu çimento maddeleriyle ilgili haklar, bulundukları safhalar itibariyle muamele 
bakımından diğer madenler misillû Maden Kanununun alâkalı hükümlerine göre yürütü
lecek ve muhtemel ihtilâflar önlenmiş olacaktır. 

Madde 2. — 
Ek madde 1. — Aramaların, mutlalka bir fennî nezaretlinin direktifi altında ve ilk yürür

lük yılı içerisinde başlanmak 'suretiyle yapılması esası muhafaza edilmiş ve cihetin tatbikini te
min maksadiyle ek madde 1 tanzim olunmuştur. 

Fennî direlktif temin edilmeksizin aramua yapıldığı takdirde evvelâ faaliyetin durdurulması 
ile iktifa edilmiştir. 32 ve ek 1 nci maddelere mulhalefe't dolayısiyle 121 noi madde hükümleri 
tatbik edilımiyeceıktir. Bir fen adamının direktifi temin edilmeden lâyıkıyle arama yapılamıyaca-
ğı, haltta madenin bulunmasına, kılavuzluk eden mostraların tahribedikniş olacağı göz önünde tu
tularak, durdurmaıya rağmen fennî nezaretçisiz aramaya devam olunması veya verilen mehil içe
risinde bu vecibenin yerine getirilmemesi halinde ruhsatnamenin iptal edileceği hükme bağlan
mıştır. 

Fennî neızaretçisiz yapılan bir aramadan elde edilen cevherin imrarı, fennî nezaretçi tâyinine 
bağlıdır. Fennî nezaretçisi bulunmıyan bir arama ruhsatnamesine müsteniden yapılan işletme 
hakkı talebi reddolunacaktır. 

Bu maddeye göre ipltal olunan veya işletme hakkı taleibi reddolunan rulhsatname sahalarından 
çıkarılmış olan cevherin imrarma müsaade olunmıyacak ve bu cevherler Hazineye geçecelktir. 
Bu cevherlerin Hazineye geçmesi 36 ncı maddedeki usule tâbidir. 

Gerek ilk yıl zarfında fennî nezaretçi tâyin edilmemesi sebebiyle 500 liralık ağır para ceza
sına tabi bulunan ve gerekse ilk yılı takiben yapılacak ihtara nağmen fennî nezaretin temin 
edilmemesi dolaıynsiyle günlük ağır para cezası tatlbik edilecek olan .arama ruhsatnamelerinin 
devri talebedilmesi halinde, .bu ka'bîl ruhsatnamelerin devri 2 000 liralılk bir nakdi teminatın tev
diine bağlanmıştır Bu teminat banka mektubu şeklinde de olabilir. Ancak para cezasının öden
diği tevsik edilmişse bu teminatın istenımeısine lüzum olmadığı gibi, şayet alınmış ise iade edilece
ği tabiîdir. 

Ek iki ve üçüncü maddeler — Madenler üzerinde tesis ve iktisabedilecek hakların garantili 
olmasını ve alâkalıların iradesi dışında bu hakların tehlikeye düşürülmemesini temin suretiyle 
madencilik mevzuunda çalışmak istiyen müteşeb hislerin, sermayelerini bu sahaya emniyet ve iti
mat içinde yatııırmalarına imkân sağlanması, 630 9 sayılı Maden Kanuniyle getirilmek istenen esas
lardandır. 

Bir maden üzerinde arama veya işletme hakkı iktisafbeden bir müteşebbisin araıma veya iş
letme faaliyetinin gerektirdiği teşebbüslere girişmesi ve cesaretle yatırım yapması iktisabettiği 
hakkın salâbertinden emin olmasına bağlıdır. 

Halkkm itasına takaddüm eden devreye ait ve birçok aihvalde kendisinin bilmesi mümkün 
oknıyan sebepler dolajyısâyle hakkın iptali ciheti ne gidilmesi emniyet ve itimadı sarsar. 

Maden haklarının devir ve intikal yoliyle el değiştirmesi ve bu suretle üçüncü şahısların hu
kukunun taallûk eylemesinden sonra, ancak ilk sahibe karşı dermeyanı mümkün esbap dolayı-
siyle hakkın iptali cihetine gidilmesinin salahiyetli kaza mercileri tarafından da tasvibedümedi-
ği bu hususta ittihaz edilen kararlarda görülmektedir. 
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Gerelkli tetkiklerden geçirildikten sonra, kanun hükmüne dayanılaralk salahiyetli bir makam 

tarafından ita edilmiş olan bir halkkm, yine aynı makaım tarafından iptali cihetine gidilmesi ida
reye olan itimadı sarstığı gibi idaredeki istikrar prensibini de zedeler. 

Bu sebeplerle ita edilmiş olan bir arama ruhsatnamesinin veya yürütülmesi tasvibedilmiş bir 
işletme hakkı talebinin, çok zaruri haller dışında, iptal veya reddedilmemesi ikinci ve üçüncü 
ek maddelerle tesis edilmek istenmiştir. 

Madde 3. — 
Geçici madde 1.'—"Mülga Maadin Nizamnamesinin ikinci maddesinde madenler tadıadedilir-

ken kömür cinsleri ayrı ayrı sayılmamış hepsini şümulü içine alan (envai maadin kömürü) tâ
biri kullanılmıştır. Buna rağmen nizamnamenin mer'i bulunduğu devrede ayrı kömür cinsleri için 
yapılmış olan müraoaatler de yürütülmek suretiyle çeşitli haklar verilmiştir. 

'Tabiî kömürlerin tasnifi için dünyaca kabul edilmiş bir esas mevcudolmayıp, her memleket 
kendi kömürlerini sınıflandırmakta faydalı olacak kıstasları nazara almıştır. Bilindiği gibi Tür
kiye'de yakın tarihlere kadar bu nevi işlerle vazifeli bir merci de bulunmamakta idi. 

11 . 3 . 1954 tarihinde yürürlüğe konulan 6309 sayılı Maden Kanuniyle hakların tek maden 
üzerine tesisi hükmü vaz'edildiğinden kömür nevileri de antrasit, taş kömürü, linyit ve turp ola
rak tadadedilmiştir. Kömür nevilerinin evsafı hakkında 156 ncı madde gerekçesi hariç gerek
çede her hangi bir bilgi verilmemekle beraber yurdumuzda antrasit bulunmadığı, turpun kemi
yet itibariyle ehemmiyet taşımadığı, taş kömürünün Zonguldak bölgesinde birinci devir arazisin
de bulunduğu ve geri kalan kömürlerin de linyit -okluğu kabul olunmak suretiyle tadat yapıl
mıştır. 11 . 3 . 1954 tarihinden yıllarca evvel taş kömürüne yakın vasıfları haiz bulunan birçok 
kömür zuhurlarının bulunduğu sahalarda linyit için arama ve işletme hakları verilmiş olduğu 
gibi aynı anlayışta bu tarihten sonra da verilmeye devam olunmuştur. 

Arama hakkı alan maden müteşebbislerin de bir kısmı büyük emek ve para sarfiyle madeni 
meydana çıkarmış, işletme Ihakkı talebinde bulunmuş, gerek 6309 sayılı Madem Kanunundan ön
ce ve gerek sonra 'birçok linyit işletme imtiyazları ve işletme ruhtasnameleri verilmiş, bulun
muş maden kararları alınmış, '57 nci maddeye göre faaliyet müsaadeleri verilmiş veya işletme 
hakkı talepleri tetkik safhasında buluna 'gelmiştir. IBu safhalara gelebilmek için bâzı hallarde 
milyonları aşan yatırımlar yapılmak suretiyle tesisler kurulmuştur. 

Verilecek işletme Ulaklarının Bakanlıkça işletme imtiyazı veya işletme rulhsatnamesi olarak 
tesbitilnıde bulunmuş olan kömür yatağının kemi.yet ve keyfiyeti ve yurt ekonomisindeki yeri ve 
ehemmiyeti nazara alınmaktadır. Bu bakımlardan çok mühim olanlara işletme imtiyazı ve daha 
az mühim olanlara da işletme ruhsatnameleri verilegelmiştir. 

Müktesep hakların mahfuziyeti esasına göre de emek ve para sarf etmek suretiyle meydana 
çıkarılmış kömür sahaları üzerine tesis edilmiş bulunan hakların ihlâl edilmemesi zaruridir. 

Geçici birinci madde bu kanunun birinci maddesine intibak hükümlerini tanzim etmektedir. 
Her bir kömür nevi 'için tesis edilmiş bulunan haklar bütün kömür cinslerini şümulüne alan 
maden kömürü olarak Bakanlıkça tashih olunacaktır. Ancak bu hakların taallûk ettiği saha
lar arasında tedahüller zulhur ettiği takdirde bunların taksir suretiyle ref'i için haklar iki kı
sımda mütalâa olunmuştur. Birincisi (a) fıkrasında zikredilen işletme imtiyazı, işletme ruhsat
namesi, bulunmuş maden kararı alınmış, 57 nci maddeden istifade etmiş veya - yalnız işletme 
hakkı talebinde bulunmuş sahalar, ikincisi (b) fıkrasında sözü ıgeçen arama ruhsatnamesi ve 
takaddüm hakkı sahalarıdır. 

(b) fıkrasında yazılı hakların taallûk ettiği sahalar (a) fıkrasında yazılı sahalara vaki teda
hüllerini taksir suretiyle ref'ederler. 

(a) fıkrasında yazılı haklar da kömür nevileri nazara alınmaksızın kendi aralarındaki tedahül
lerinin fıkrada yazılış sırasına göre daha sonra olan daha önce olana tedahülünü ref eder. Me
selâ 57 nci maddeden istifade etmiş bulunan bir salha işletme imtiyazı ve işletme rulhsatnamesi 
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veya bulunmuş maden karan alınmış sahalara tedahülünü ref eder. Sadece işletme hakkı ta-
lebedilmiş bulunan saha ise bütün diğerlerine olan tedahüllerini taksir suretiyle ref eder. 

Mahiyeti aynı olan hakların taallûk ettiği sahaların birbirine tedahülünün ref'inde bu hak
ların doğduğu tarihler esas alınır. Yani iki işletme ruhsatnamesi sahası arasında tedahül zu
hur ederse işletme haklarının ita tariflileri esas alınır. > 

Arama ruhsatnameleriyle takaddüm hakkı sahalarının birbirlerine vâki tedahüllerinde, evve
lemirde mütedahil kısımda bulunan kömürün cinsi tâyin edilir. Bu tâyinde jeolojik yaş nazara 
alınır. Yani şayet arazi birinci devir arazisi ise içerisindeki kömür taş kömürü, üçüncü devir 
arazisi ise linyit olduğu kabul edilir. Kalori değerleri ve karbonizasyon ve dünya milletleri
nin münasebetlerinde kolay anlaşmayı temin maksadiyle î. S. O. tarafından hazırlanıp tatbikatta 
kullanılması tavsiye olunan kömür tasnifi de nazarı itibara alınmaz. 

Yanlış kömür ismi kullanılmak suretiyle yapılmış olan müracaatlerin taallûk ettiği sahalar 
doğru kömür adı kullanılmak suretiyle yapılan müracaat sahalarına tedahüllerini ref'ederler. 
Her ikisinde de doğru veya her ikisinde de yanlış isim kullanıldığı takdirde, taksirde müracaat 
tarihleri esas alınır. 

Kömür cinslerinin tâyininde raslanan müşkülât nazara alınarak yanlış isim kullanılmak sure
tiyle yapılan müracaatlerin hak sağlamamasınm kabulü hakkaniyete uygun görülmemiş, şayet 
tedahül mevcut ise taksirden sonra kalan kısım için 'muteber olması esasına göre madde tanzim 
edilmiştir. 

Geçici ikinci madde — Bu kanunun neşri tarihinde yürürlükte bulunan maden arama ruh
satnamelerinin 32 nci ve Ek: 1 nci maddelere intibakı geçici ikinci madde ile tanzim edilmiştir. 

Bu geçici maddenin 1 numaralı bendine göre, mer'i arama ruhsatnamelerinden fennî nezaret-
çileri mevcudolanlar için yeniden fennî nezaretçi tâyinine mahal yoktur. Nezaretçi jeolog da olsa 
vazifesine devam edecektir. Ancak inhilâl vukuunda cnezaretçinin yeni 32 nci maddeye göre tâ
yini lâzımdır. 

2 nci bende göre, meriyet müddetinin bir yılını doldurmuş olan arama ruhsatnamelerinin 
fennî nezaretçisi yoksa sahiplerine yazı ile ihtar yapılmak suretiyle 15 gün zarfında vecibenin 
yerine getirilmesi istenecektir. Buna rağmen fennî nezaretçi tâyin edilmezse 15 günlük müh
letin hitamından itibaren bu tâyin yapılıncaya kadar geçecek her gün için 50 lira ağır para ce
zası alınacaktr. Ek: 1 nci maddenin 4 ncü fıkrasına göre bu şekildeki cezalı müddet otuz günü 
aşamaz. Otuz günden sonra ruhsatnamenin iptali icabeder. 

Geçici 2 nci maddenin 3 numaralı bendine göre bu kanunun neşri tarihinde henüz meriyet 
müddetinin on ayı geçmemiş olan arama ruhsatnameleri fennî nezaret bakımından birinci ek 
madde hükümlerine tâbidir. Şu kadar ki meriyet müddetinin on ayı geçmiş bulunan ruhsat
nameler hakmda, bir yılını doldurmuş ruhsatnameler misillû telâkki olunarak 15 günlük ihtar 
yapılacak ve buna göre mütaakıp muamele takip olunacaktır. 

Geçici maddenin 4 ncü bendi, bu kanunun neşri tarihinde meriyette bulunan arama ruhsat
namelerinin yıllık rapor hükümlerine tabi olmıyacağmı ifade etmektedir. Zamanında yıllık 
rapor tevdi edilmemesi veya mevdu raporların talimatnamesine uygun bulunmaması mezkûr 
ruhsatnamelerin iptaline sebep teşkil etmiyecektir. 

İşletme hakkı talebedilmekle arama ruhsatnamesinin hükümden sakıt olacağı 42 nci madde nü-
kümjeri iktizasındandır. Arama ruhsatnamesi devresinde ifası icabeden vecibelerin yerine geti
rilmemiş olması, hakkın işletme talebi safhasma intikali dolayısiyle hükmü sakıt olmuş bulunan 
bir arama ruhsatnamesinin iptal olunamıyacağı tabiîdir. Bu kabîl arama ruhsatnamelrine müste
nit işletme hakkı taleplerinin bu sebeple reddedilmemesi lâzımgeldiği geçici maddenin 5 nci ben
diyle ifade edilmiştir. 

Mülga 32 nci maddeye göre fennî aezaretçi temin edilmeden arama yapılması memnu bulundu
ğu cihetle hilâfına hareket eden arama ruhsatnameleri sahipleri hakkında 121 nci madde hüküm-
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lerinin tatbiki, meccut ise çıkarılmış cevherlerin 33 ncü madde mucibince Hazine mali sayılması 
yoluna gidilmekte idi. 

32 nci maddenin bu hükmü tadil edilmiş, müeyyide bakımından 121 nci madde ile irtibatı kal
dırılmış, yeni 32 nci madde hükümlerinin müeyyideleri Ek - 1. madde ile derpiş edilmiş bulun
maktadır. Ek : 1. maddeye göre arama devresinde çıkarılan cevherlerin Hazine malı sayılması, 
ancak ruhsatnamenin iptaline kadar fennî nezaretçi tâyin edilmemesi şartına bağlanmıştır. Bu 
sebeple fennî nezaret vecibesi yerine getirilen arama ruhsatnameleri sahalarından bu kanunun 
neşrinden önce çıkarılıp da Hazine malı sayılmasına teşdbbüs edilen cevherlerin istirdadının mes
nedi ve lüzumu kalmamıştır. 

Bu ıkabîl cevherlerin istirdada tâbi olmıyacağı işbu geçici maddenin 6 nci bendiyle tanzim 
olunmuştur. 

Geçici üçüncü madde — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce, o devrede mer'i 43 ve 44 
veya 45 nci maddelere müsteniden dermeyan edilip bulunmuş maden kararı verilmemiş olan işlet
me hakkı taleplerinin bu kanuna intibakı usulü geçici üçüncü madde ile tâyin edilmiştir. 

Geçici madde 4. — 62, 65 ve 66 nci maddelerde yapılan tadilâtla, itası kararlaştırılan işletme 
hakkının istihsali için lüzumlu hare ve damga pulu ve bulucuya ait tazminat vecibeleriyle imza ve 
teati mükellefiyeti ayrı mühletlere bağlanmış bulunmaktadır. 

Bu kanunun neşrinden önce tek mühlete tabi olması sebebiyle hare ve damga pulu mükellefi
yeti yerine getirildiği halde müddetinde mukavele ve şartnamenin imza ve teati olunmaması dola-
yısiyle eski 66 nci madde gereğince hükümden sakıt olmuş duruma düşen muamelelerin ıslahı işbu 
muvakkat madde ile derpiş edilmiştir. 

Bu kabil hak sahiplerine yeniden iki aylık bir mühlet verilmesi suretiyle mukavele ve şartna
menin imza ve teati muamelesinin tamamlanması ve haklarının sukutu cihetine gidilmemesi mez
kûr maddelerin tadili maksadına uygun düşmektedir. 

Geçici beşinci madde — Bu madde, mülga Ma adin Mevzuatına göre yapılıp, 11 . 3. 1954 tari
hinde hüküm taşıyan ihale taleplerinin 6309 sayılı Maden Kanununa intibak şeklini tanzim et
mektedir. 

Bahis konusu ihale taleplerinin Maden Kanununa intibakı 148 nci madde ile derpiş edilmiştir. 
îşte 148 nci maddenin (A) bendi gereğince müddetinde tek cins maden haline getirilmiş olan veya 
esasında tek cins madene mütaallik bulunan ihale taleplerinin bu tasarı ile değiştirilen 43 ve 44 
veya 45 nci maddeler hükümlerine uygun hale getirilmemiş olması sükutlarını icap ettirmiyecek-
tir. 

Bu kabîl ihale talepleri geçici 3 ncü madde esasları dairesinde yürütülecektir. 
Geçici altıncı madde — Mülga Maden Mevzuatının cari olduğu devrede ita edilip 11 . 3 1954 

tarihinde yürürlükte bulunan maden işletme ruhsatnamelerinin 6309 numaralı yeni Maden Kanu
nuna intibakı usulü 149 ncu maddede gösterilmiştir. 

6309 numaralı Kanun hükümleri dairesinde yeniden işletme ruhsatnamesi iktisabedecek şahıs
ların işletmeden önce ve işletme sırasında yerine getirmeleri gereken vecibe ve mükellefiyetler bu 
kanunun muhtelif maddeleriyle tanzim edilmiştir. Yerine getirilmiyen her vecibe ve mükellefiyet 
(mesul müdür, fennî nezaret, işletmeye başlanması, imalât haritaları gibi) için doğrudan doğruya 
iptal veya feshe gidilmiyerek evvelemirde idarece ihtarda bulunulması, mühlet verilmesi suretiyle 
alâkalıların uyarılmaları esası kabul edilmiştir. 

Hal böyle iken intibaka tabi eski işletme ruhsatnameleri haklarında bu mükellefiyetler için 
149 ncu maddede tek müddet tanınmış, muayyen müddeti zarfında mükellefiyetin yerine getiril
memesi takdirinde hakların sukutu hükmü vaz'olunmustur. Her ne kadar kanunen tâyin edilen 
intibak müddeti içinde alâkalı hak sahiplerinin ikaz edilmelerini önleyici her hangi bir hüküm 
mevcut bulunmamakla beraber cari muamelâtla son derece mahlûl olan idare tarafından böyle bir 
tedbir alınması imkânı da elde edilememiştir. 

Bu sebeplerle mülga mevzuat zamanında ita edilmiş olan işletme haklarından büyük bir kısmı
nın sukutunu icabettiren durumlar hâsıl olmuştur. 
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Büyük emek ve masraf ihtiyariyle meydana getirilen maden işletmeleri muattal kalmış, alâka

lıları maddi zararlara duçar olmuşlardır Bu sahaların aramalara açılıp yeni haklar verilinceye ka
dar geçecek devre zarfında her hangi bir faaliyette bulunulması mümkün değildir. Gayrın hakkı 
da taallûk etmiyen bu işletme haklarının sükutiyle hem alâkalı müteşebbisler, hem de memleket 
ekonomisi büyük zararlar görecektir. 

Kanunun vecibe ve mükellefiyetlerin yerine getirilmesi babında umumiyetle kabul ve takip 
ettiği sisteme aykırı olarak 149 ncu maddede derpiş edilen ağır hükümler neticesinde karşılaşılan 
bu durum umumi veya hususi hiçbir kazanç temin etmediği gibi hakkaniyete de uygun düşmemek
tedir. 

işletme haklarının tek şahıs uhdesine tevdii, 6309 sayılı Kanunun ana prensiplerinden birisini 
ve belki başlangıcını teşkil etmektedir. Tek şahıs uhdesine devri temin edilmiş olan eski bir iş
letme ruhsatnamesinin esas itibariyle yeni Maden Kanununa intibakı yapılmış sayılmak lâzımge-
lir. 

Bu itibarla 11 . 3 . 1954 tarihinden itibaren bir yıl zarfında hukukun tamamı, 149 ncu madde
nin A, B ve C bentleri hükümleri dairesinde mâni hali bulunmıyan tek şahıs uhdesine devri temin 
edilen veya esasen tek şahıs uhdesinde olması itibariyle devir mükellefiyetine tabi bulunmıyan 
eski işletme ruhsatnamelerinin 6309 numaralı Maden Kanununa intibak ettiği kabul olunmuş, bu 
husus geçici altıncı madde ile teyidedilmiştir. 

Bu kabîl işletme ruhsatnamelerinin, 149 ncu maddede tadadedilen diğer vecibeleri ka
nunen muayyen müddet zarfında kısmen veya tamamen yerine getirmemiş olmaları bunların 
sükûtu için bir sebep teşkil ötmiyecektir. 

Diğer taraftan mülga Maadin mevzuatı zamanında işletme ruhsatnamelerinin hemen hep
si beş yıl müddetle ita edilmekte idi. 6309 numaralı Maden Kanuniyle işletme ruhsatname
leri müddeti 10 ilâ 15 yıl olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. Alâkalıların lehine olan asgari 
on yıllık müddetin eski işletme ruhsatnamelerine de şâmil olacağı yolundaki vâki talepler te
vali etmiş, bu husus Devlet Şûrası Umumi Heyetinin istişari mütalâasiyle de teyidolunmuş-
tur. Buna göre mülga Maadin mevzuatı zamanında verilmiş olup 11 . 3 . 1954 tarihinde me
riyette bulunan işletme ruhsatnamelerinde yazılı beş yıllık müddetin on yıl olarak itibar 'edil
mesi bu tasariyle kabul ve tasrih edilmiştir. 

Geçici madde 7. — 149 ncu maddenin tadili vesilesiyle geçici ikinci maddenin gerekçesinde 
kaydedilen mucip sebeplere binaen yüzellinci maddenin de tadili zarureti hâsıl olmuştur. 

6309 numanalı Maden Kanununun yürürlüğe girdiği 11 . 3 . 1954 tarihinde mer'i bulunan 
maden imtiyazlarından 150 nci maddenin (A) bendi ve bu bendi tadil eden 6662 numaralı Ka
nunla muayyen müddet zarfında 64 ncü maddede yazılı hükmi şahıslardan biri uhdesine devri 
temin edilmiş olan veya durumları itibariyle devir hükümlerine tabi bulunmıyanlarm Maden 
Kanununa intibak ettiği kabul edilmiş; bu cihet geçici 3 ncü madde ile tanzim olunmuştur. 

150 nci maddenin diğer bentlerinde gösterilen vecibelerin kısmen veya tamamen müdde
tinde yerine getirilmemiş olması, fesih sebebi sayılmıyacaktır. 

Binnetice 6309 numaralı Maden Kanununun 150 nci maddesine göre intibakı temin edilmiş 
işletme imtiyazlarının tabi bulunduğu (I) ve ( J ) bentleri hükümlerinin bu kabîl işletme imti
yazları hakkında da uygulanması zaruri görülmüş, dolayısiyle gerek devlet hakkı, mukar
rer resim, askerî teçhizat tertibi ve gerekse maden sicili kütüğüne kayıtların işlenmesi konu
larında farklı tatbikatın devamı önlenmiştir. 

Diğer taraftan bahis mevzuu imtiyazlı maden sahalarında işletme faalij^etinin başlaması, devamı 
ve diğer vecibelerin ifası hususlannda Maden Kanununun alâkalı hükümlerinin tatbik olunacağı 
tabiîdir. 

Madde 4. — Kaldırılan hükümler; 
a) Arama ruhsatnamesinin ilk yılında aramalara başlanmasını kontrol maksadiyle tanzim edil

miş bulunan 33 ncü maddenin, 8 yıllık tatbikatı sonunda hiçbir fayda sağlamadığı gibi, gerek ida-
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reye ve gerekse arayıcıya lüzumsuz külfetler tahmil ettiği ve muvazaalara yol açtığı görüldüğün
den, kaldırılması uygun mütalâa edilmiştir. 

b) Birinci maddenin gerekçesinde izah olunan sebeplerle bütün kömür nevileri tek hak mevzuu 
haline getirilince küçük linyit zuhurları içrn hususi bir muamele tatbik etmek imkânı ortadan 
kalkmış bulunacaktır. 45 nci madde ile sağlanan kolaylık saha sınır haritası yerine «ölçüye müste
nit kroki» verilmesinden ibarettir. Bu defa getirilen tasan ile zaruret olmadıkça sınır haritası tan
zimi külfeti her türlü maden için, bertaraf edilmiştir. Ayrıca sahanın lâyikıyle tahdidini ve tanzim 
edilen vesikanın arza. tatbikini temin maksadiyle müteşebbislerin mühim bir kısmı 45 nci madde
den istifade etmemeyi tercih ile 44 ncü maddeye göre vesaik vermektedirler. 

Bundan önce yalnız 45 nci maddeye tabi maddelere mütaallik işletme ruhsatnamelerine tanınan 
tecdit hakkı bu tasarı ile bütün işletme ruhsatnamelerine teşmil edilmiş bulunmaktadır. 45 nci 
maddeye tabi bir maden için verilmiş olan işletme ruhsatnamesinin sahasında müddetin sonunda iş
letmeye salih cevher kalması takdirinde tecdidine mâni de yoktur. 

Bu sebeplerle artık muhafazasına lüzum kalmıyan 45 nci madde kaldırılmıştır. 
5 ve 6 nci maddeler kanunun yürürlük tarihini ve yürütme organını göstermektedir. 

O. SENATOSU TUNCELÎ ÜYESÎ MEHMET ALÎ DEMÎK VE BEŞ 
ARKADAŞININ TEKLİM 

Maden Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve kaldırılması ve bu kamuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakktnda kanun teklifi 

MADDE 1. — 3.3.1954 tarih ve 6309 sayılı Maien Kanununun 1, 2, 8, 12, 15, 17, 18, 20, 25, 26, 
27, 28, 29, 32, 36, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 57, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 
85, 86, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 140, 141, 144 ve 152 nci maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Basit, mürekkep veya mahlut halle bulunan, aşağıda yazılı maddelerin tabiî yatak
ları bu kanuna göre maden sayılır. 

Altın, gümüş, platin, iridyum, palladyum, osmiyum, rutenyum, rhodyum, 
Bakır, kurşun, çinko, kadmiyum, kalay, alüminyum, 
Demir, krom, manganez, kobalt, nikel, 
Molipden, tungsten, 
Vanadyum, titan, niyop, tantal, zirkon, 
Antimon, arsenik, bizmut, civa, 
Uranyum, toryum, radyum, 
Maden kömürü (truptan antrasite kadar her nevi kömür dâhil), petrol istihsaline elverişli ol-

mıyan bitümlü maddeler ve hidrokarbür gazlan, 
Sodyum, potasyum, lityum, stronsiyum, magnezyum, bor, fosfor tuzları, §ap, (Tuz Kanunu hü

kümleri mahfuzdur). 
Pirit, kükürt, grafit, flüorit, amyant, mika, lületaşı, zımpara, korund, barit, 
itriyum, lanthan, neodyum, praseodyum, seryum, 
Agat, Ametist, beril, diopsit, elmas, kalsedon, kehribat, Oltutaşı, krizopraz, kuars kristalleri, 

oniks, opal, rubi, rutil, safir, spinel, topaz, turmalin, türkuaz, yakut, zümrüt, 
İçerisinde işlenecek miktar ve keyfiyette yukardaki maddeleri ihtiva eden sular. 

Madde 2. — Bu kanunun birinci maddesinde, taş ocakları mevzuatında veya mahsus kanunların
da zikredilmemiş bulunan maddeler veya taş ocakları mevzuatında veya mahsus kanunlarında zik-
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redilmekle beraber terkip veya vasıfları bakımından bu kanunlardan hengisine tabi olması lâzım-
geldiği hususunda tereddüt ve ihtilâf edilen maddeler Sanayi Bakanlığının teklifi ve Bakanlar 
Kurulu karariyle Maden Kanunu hükümlerine tabi tutulabilir. 

Sanayiin hammaddesi veya ihraç mevzuu olabilecek taş ocağı maddeleri, taş ocağı ruhsatı sahi
binin Sanayi Bakanlığına müracaatı halinde adı geçen Bakanlığın teklifi üzerine o ruhsata mün
hasır olmak kaydiyle, Bakanlar Kurulu karariyle Maden Kanunu şümulüne alınabilir. 

Bu kabil taş ocakları ruhsatlarının mevzuunu teşkil eden maddelerin Maden Kanunu şümulü
ne alınması için yapılacak müracaatın usulün, intibak ve intikal şekil ve şartları ile daha sonraki 
safhalara ait muameleler Sanayi Bakanlığınca bir yönetmelik ile tesbit olunur. 

Madde 8. — Memleket kara sınırlarından itibaren ufkan 500 metre mesafedeki yerlerde ma
den arama ve işletme hakkı verilmez; karasuları ve altında bulunan yerler bu tahdide tabi değil
dir. 

Maden arama ve işletme hakkı taallûk eden sahalar içinde kalan askerî yasak bölgelerde ma
den aranması veya işletilmesi Askerî yasak bölgeler Kanununa tabidir. 

Maden arama veya işletme hakkı verilen sahaların şehir veya kasaba belediyeleri imar sahaları 
sınırları içinde kalan kısımlarında maden arama veya işletme faaliyeti yapılamaz. Şu kadar ki, ma
den havzaları ile, arama veya işletme hakkı verildikten veya bulunmuş sayıldıktan sonra belediye 
imar sınırları içine alman maden sahaları ve belediyelerce müsaade edilen maden sahaları bu fıkra 
hükmünden müstesnadır. 

Yukardaki hükümlere muhalif olarak maden aranıa veya işletme faaliyetinde bulunanlar hak
kında, fiil daha ağır bir suç teşkil etmediği takdirde, aşağı haddi 1 000 liradan eksik olmamak 
üzere ağır para cezası tatbik olunur. Faaliyet neticesinde cevher çıkarılmış ise bu cevherler mü
sadere edilir. Müsadere imkânı ortadan kalkmış olan cevherlerin, Devlet hakkı tarifesindeki kıy
meti üzerinden hesaplanarak tahsil edilecek bedeli, müsadere olunacak mal yerine geçer. 

Madde 12. — Arama ruhsatnamesi bir cins maden için verilir. 
Arama ruhsatnamesi talebinin birinci maddede tadadedilen veya ikinci maddeye müsteniden bu 

kanunun şümulüne alman maden isimlerine göre yapılması lâzımdır. Dilekçede maden isminin namı 
diğerinin veya bunun minerallerinden birisinin yakılması halinde, ruhsatname talebinin Maden Ka
nununun birinci maddesinde yazılı madenlerden hangisine intibak edeceği Bakanlıkça tesbit edilir, 
ruhsatname talebi tesbit olunan bu maden için yapılmış sayılır. 

Şu kadar ki, arama esnasında arama hakkına mevzu tegkil eden madenle mahlut olarak zuhur 
eden veya jeolojik teşekkülü bu madenle birlikte işletilmesini zaruri kılan madenler çıkarsa, arama 
hakkı sahibi tarafından gerekli fennî malûmat İdareye bildirilmek, keyfiyet tesbit olunmak ve ka
nuni mahsur bulunmamak şartiyle bu madenlerin de arama ruhsatnamesinin şümulüne girdiği ruh
satnamesine dercolunur. 

Üçüncü fıkradaki vasıfları haiz bulunduğu re'sen tesbit olunan arama sahaları için, ruhsatname 
sahibinin müracaatına hacet kalmaksızın keyfiyet, doğrudan doğruya ruhsatnameye ilâve edilebilir. 

Madde 15. — Maden arama ruhsatnamesi sahasına dâhil arazide bulunan âmme hizmetine veya 
umumun istifadesine tahsis edilmiş mahallerde veya bu mahiyetteki tesislere ufkan 60 metre mesa
fe dâhilinde arama yapılabilmesi için Sanayi Bakanlığının haberdar edilmesi mecburidir. 

Arama ameliyatının bu mahallere veya tesislere zarar vermemesi için arazinin jeolojik bünyesi 
ve tatbik olunacak arama usulleri göz önünde bulundurularak arama yapılamıyacak ufki ve umki 
sınırlar ve riayeti icabeden hususlar, bu mahaller veya tesislerle alâkalı makamların mütalâası da 
alınmak suretiyle Sanayi Bakanlığınca tesbit ve arayıcıya tebliğ edilir. 

Yukarda yazılı mahal ve mesafeler içinde bu tebliğden evvel faaliyette bulunanlar veya Bakan
lıkça yapılacak tebliğe muhalif şekilde arama yapanlar baklanda, fiil daha ağır bir suç teşkil et
mediği takdirde, aşağı haddi 1 000 liradan eksik olmamak üzere ağır para cezası tatbik olunur, f aa-
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liyet neticesinde cevher çıkarılmış ise bu cevherler müsadere edilir. Müsadere imkânı ortadan 
kalkmış olan cevherin, Devlet hakkı tarifesindeki kıymeti üzerinden hesaplanarak tahsil edilecek 
bedeli, müsadere olunacak mal yerine geçer. 

Madde 17. — Arama ruhsatnamesi, arama yapılacak sahanın bağlı bulunduğu vilâyetin valiliğine 
verilecek dilekçe ile istenir. 

Bu dilekçeye yazılacak hususlar ve eklenecek vesikalar aşağıda gösterilmiştir. 
1. Ruhsatname istiyen hakiki şahıs ise adı, soyadı, ve ikametgâhı, hükmi şahıs ise adı veya tica

ret unvanı ve ikametgâhı, 
2. Aranacak maden cinsi, 
3. Maden aranacak sahanın bağlı bulunduğu köy, nahiye, kaza ve vilâyet, 
4. Sahanın 18 nci maddeye uygun sınır noktaları ve sınırları, 
5. Sahanın, hektar olarak yüz ölçümü, 
6. Sahayı gösterir kroki, 
Müracaat sahibi hakiki şahıs ise nüfus hüviyet cüzdanının, hükmi şahıs ise kuruluşuna ait statü

nün ve imza sirkülerinin asılları veya tastikli suretlerini dilekçeye bağlar. 
Dilekçe ve krokinin dörder nüsha olarak verilmesi lâzımdır. 

Madde 18. — Maden arama ruhsatnamesi istenecek sahanın çevrelenmesi için alınabilecek sı
nır noktaları, muayyen ve yer değiştirmiyen evsafı haiz olmak şartiyle, Sanayi Bakanlığı tara
fından yönetmelik ile tesbit ve ilân olunur. l 

Sahanın sınırları, birinci fıkraya göre seçilecek noktalar arasını birleştiren doğru hatlar ve
ya deniz, göl kenarları veya demiryolu eğri hatla riyle çevrelenir. 

Bu saha 2 000 hektarı geçemez. Yüz ölçümü 2 000 hektarı aşmıyan göllerle adalar için, ta
mamı bir ruhsat mevzuu yapılması halinde, ayrıca sınır noktalan aranmaz. 

Sahayı gösterir krokinin tanzimi usulü birin :i fıkrada sözü geçen yönetmelik ile belirtilir. 

Madde 20. — Arama ruhsatnamesi talebini havi dilekçenin 10 veya 12 nci maddelere muha
lif olması veya 17 nci maddenin ikinci fıkrasının 1, 2, 3, 4 ve 6 nci bentlerindeki hususlardan 
birini veya vesikayı ihtiva etmemesi veya hare teminatının tevdi edilmemiş bulunması veya 
sahanın 3 000 hektarı aşması veya dilekçe ve krokide gösterilen sınır noktalarının bir veya 
birkaçının hakikatte mevcudolmaması takdirinde takaddüm hakkı doğmaz. 

Bu kabîl talep sahiplerine, müracaatinin takaddüm hakkı sağlamadığı Bakanlıkça tebliğ 
olunur. 

Şu kadar Jri alâkalı, sahanın 3 000 hektardan fazla olmadığını beyan ile masrafı kendisine 
aidolmak üzere mahallinde ölçülmesini, tebliğ tarihinden itibaren bir ay zarfında isteyebilir. 

Takaddüm hakkı sağlamıyan bu nevi müracaatlerin taallûk ettiği sahalar, 41 nci maddenin 
son fıkrası hükmüne tabi olmayıp müracaatin yapıldığı tarihten itibaren aramalara serbesttir. 

Madde 25. — Dilekçe veya kroki dörder nüsha olarak verilmemiş veya kroki talimatname 
hükümlerine uygun şekilde tanzim edilmemiş veya nüfus hüviyet cüzdanı, statü imza sirküleri 
örnekleri gibi vesikalar dilekçeye bağlanmamış veya bunlar muhteva itibariyle eksik veya hatalı 
bulunmuş veya arama ruhsatnamesi talebedilen saha aynı cins maden için takaddüm, arama ruh
satnamesi, işletme talebi, işletme ruhsatnamesi, eletme imtiyazı hakkı taallûk eden veya bulun
muş maden sahalarına kısmen tedahül etmiş veya mha genişliği 3 000 hektarı aşmamakla beraber 
2 000 hektardan fazla ise iki aydan az olmamak üzere tâyin olunacak münasip mehil zarfında 
eksiklerin tamamlanması veya hataların tashihi veya tedahülün ref'i veya sahanın 2 000 hektarı 
geçmiyecek şekilde taksiri lüzumu müracaat sahibine tebliğ olunur. 

Tashih, ikmal veya taksir neticesi hazırlanan evrakın, müracaatin yapıldığı vilâyet valiliği
ne veya Sanayi Bakanlığına müddetinde tevdii lâzımdır. Verilen mehil içinde bir defadan fasla 
evrak tevdii caizdir. 
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Müracâat sahibi tarafından taksir suretiyle terk edilen kısımlar, 14 ncü madde hükümleri 

mahfuz olmak kaydiyle, 41 nci maddenin son fıkrasına göre ayrıca bir muameleye tabi tutul
maksızın taksire ait evrakın tevdii tarihinden itibaren aramalara serbes hale gelir. 

Verilen mehil içinde hiç evrak tevdi edilmemesi veya evrak verilip de bildirilen noksanla
rın tamamlanmamış veya hataların tashih edilmemiş veya mevcut tedahülün ref'edilmemiş veya 
sahanın 2 000 hektarı aşmıyacak şekilde taksir edilmemiş bulunması hallerinde müracaat reddo-
lunur. 

Madde 26. — Arama ruhsatnamesi talebine ait müracaat evrakı uygun görülmüş veya 25 
nci madde gereğince eksikleri tamamlattırılmış ise mahallen keşif ve tahkikat yaptırılır. 

Durumları itibariyle mahallen keşif ve tahkikat yaptırılması lâzım gelmiyecek müracaatler 
yönetmelikle tesbit edilir. 

Madde 27. — Mahallindeki keşif ve tahkikat, sahanın bağlı bulunduğu valiliğin vazifelendi
receği aşağıda yazılı azalardan müteşekkil heyet tarafından yapılır : 

Vilâyet maden işleri mühendisi veya memuru, 
Vilâyet tapu veya îep. memuru, 
Vilâyet orman teşkilâtına mensup salahiyetli bir memur, 
Sahaya yakın köylerden birinin muhtarı ve^a ihtiyar heyetinden bir âza. 
Heyet maden aranacak sahaya giderek bu kanun hükümlerini göz önünde bulundurmak su

retiyle gerekli keşif ve tahkikatı yapar. Keşif ve tahkikat neticesi bir zabıtla tesbit edilir. 
Usulü dairesinde davet edilmiş müracaat sahibi veya vekili keşif ve tahkikat sırasında hazır 

bulunur. Tebliğe /rağmen müracaat sahibi veya vekili hazır bulunmazsa keşif ve tahkikat netice
lerin itiraz edemez. \ 

Keşif ve tahkikatın ne suretle yapılacağı ve zabtın neleri ihtiva edeceği {yönetmelikte gös
terilir. ı 

Keşif ve tahkikatın yapılmasını mütaakıp, iki aydan ;az olmamak üzere tâyin edilecek mühlet 
zarfında, gerekli damga pulunun verilmesi müracaat sahibine tebliğ olunur. Mühleti içinde dam
ga pulunun tevdi edilmemesi halinde ruhsatname talebi reddolunur. 

Madde 28. — Keşif ve tahkikat neticesinde krokinin uygun şekilde tanzim edilmediği veya 
arazideki vaziyete intibak etmediği veya bahanın aynı cins maden için takaddüm, arama ruhsat
namesi, işletme talebi, işletme ruhsatnamesi, işletme imtiyazı hakkı taallûk eden veya bulunmuş 
maden sahalarına ref i 'kabil olacak şekilde tedahül ettiği veya saha genişliğinin 3 000 hektarı 
aşmamakla beraber 2 000 hektardan fazla olduğu tesbit edilir ve bunların mahallinde taksir, tas
hih veya ikmali kaabil olmazsa, (bunlar hakkında 25 nci 'maddedeki usul ve hükümler tatbik 
olunur. 

Lüzum görüldüğü takdirde mahallinde yeniden keşif ve tahkikat yaptırılabilir. ' 

Madde 29. — Her bir muamelesi tamamlanan müracaata ait dosya ISanayi Bakanlığına gön
derilir. 

Bakanlıkça, kanuni mâni veya noksan görülmediği takdirde, dosyanın vürudundan itibaren 
en geç iki ay zarfında arama ruhsatnamesinin itasına karar verilir. 

Kanuni ımâni, 'hata veya noksan görülen hallerde, mümkün olduğu takdirde mâniin izalesine, 
hatanın tashihine veya noksanın ikmaline (tevessül edilir. Bu takdirde bu iki aylık müddet izale 
veya ikmaline tevessül edilen muameleye mütaallik cevap evrakının Bakanlığa vürudundan iti
baren cereyan eder. 

Yukardaki fıkralarda gösterilen müddetleri zarfında Bakanlıkça gereğine tevessül edilmeme
si takdirinde müddetin hitamında ruhsatname itası kararlaştırılmış sayılır. 

Arama ruhsatnamesi, itası karan tarihinden itibaren bir hafta zarfında, müracaat edilmesi 
halinde makbuz mukabilinde, aksi takdirde tebligat Kanunu hükümleri dairesinde «müracaat sa
hibine tevdi olunur. 
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Arama ruhsatnamesi tevdi tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 32. — Maden arama faaliyetinin bir maden mühendisinin veya jeoloji mühendisinin 
veya maden tekniker veya made« j.jıi3ypni dip lomasmı haiz veya mülga Zonguldak Maden Mes
lek Mektebi mezunu bir fennî nezaretçinin direktifi altında yapılması şarttır. 

Şu kadar ki, tuz ihtiva eden sulardan çeşitli usullerle tuzların istihsali maksadiyle yapılan 
aramalarda bu direktif kimya mühendisi veya kimyagerler tarafından da verilebilir. 

Arama ruhsatnamesi sahibi arama faaliyetine başlamadan evvel teknik direktif verecek ele
manın, faaliyet sırasında inhilâl vukuunda yerine gelenin isim ve ikametgâhını Sanayi Bakanlı
ğına bildirmeye ve bu şahsın mezkûr vazifeyi kabul ettiğini gösterir noterlikten tasdikli bir be
yannameyi tevdi eylemeye mecburdur. 

Birinci ve ikinci fıkralarda sözü geçen kims elerden her hangi birisi bir maden arama ruhsat
namesine sahip bulunduğu takdirde, başka bir fennî nezaretçi tâyin etmemişse, ayrıca bir mua
meleye lüzum kalmaksızın kendisi bu vazifeyi d sruhde etmiş sayılır. 

Yukarda sözü geçen teknik elemanların, bu maksatla vazife deruhte edebilecekleri sahaların 
adedi Sanayi Bakanlığınca bir yönetmelikle tesbit olunur. 

Madde 36. — Arama devresi içinde 35 nci maddede gösterilen haddin üstünde maden çıkarıl
ması halinde bu fazla miktar cevher Hazinenin malı sayılır. 

Sanayi Bakanlığınca bu hususta tanzim ve mahallin en büyük malmemuruna tevdi edilecek zabıt 
varakası malmemuru tarafından tedbir talebi ile birlikte sahanın yeri bakımından salahiyetli sulh 
mahkemesine, saha birden fazla sulh mahkemesinin kaza sınırlan içinde ise bunlardan birisine verilir. 
Mahkemece bu fazla miktar cevher ihtiyati tedbir olarak yediadle tevdi edilir. 

İhtiyati tedbirin icrasını mübeyyin zabıt varakasının arama hakkı sahibine, veya bu cevherler 
üzerinde 3 ncü şahıs lehine bir ayni hak tesis edilmiş ise ona, tebliğinden itibaren 10 gün içinde ara
ma hakla sahibi veya üçüncü şahıs aynı sulh mahkemesi nezdinde istihkak dâvası açmadığı takdir
de Hazinenin iddiası kabul edilmiş sayılır. 

Ayni hak sahibi olan üçüncü şahsın imrariye tezkeresini namına ciro ettirmeksizin vâki iktisa
bı suiniyete karine teşkil eder. 

Dâva sabit usulü mahkemeye tâbidir. 
Hazinenin malı sayılan cevherlerin istirdadına imkân kalmamış ise bedeli Devlet hakkı tarife

sinde gösterilen nevinin kıymeti üzerinden tansım ettirilir. Bu hususta doğan Devlet alacağı, Âmme 
alacaklarının Tahsili Usulü Kanununa tevfikan tahsil olunur. 

Madde 43. — Maden arama ruhsatnamesi sahibi aramakla meydana çıkardığı madenin işletme 
hakkının kendisine verilmesini, arama ruhsatnamesi yürürlük süresi içerisinde, Sanayi Bakanlığına 
vereceği bir dilekçe ile istiyebilir. Bu dilekçenin, aynı süre içerisinde, madenin bulunduğu vilâyet 
valiliğine verilmesi de caizdir. 

Bu dilekçeye, işletme hakkı isteğine mesnedolın arama ruhsatnamesinin tarih ve sayısı, işletme 
hakkı tevhiden veya taksiren veya tevhiden ve taksiren istendiği takdirde, yeni sahanın sınır nok
taları, sınırları ve genişliği de dercedilir. 

İşletme hakkı talebi müspet neticeye ulaşmış aramalar hakkında bilgi veren bir beyanname ile 
bunların yerleri işaret edilmiş saha sınır krokisini dilekçe ile birlikte tevdi eder. 

İşletme hakkının verilmesi talebine ait dilekçeye 2 nci fıkrada yazılı hususlar dercedilmediği ve
ya üçüncü fıkrada yazılı beyanname ile saha sınır krokisi eklenmediği veya mahallinde Bakanlıkça 
yapılacak tetkikata 9 ncu fıkra hükmüne göre alâkalılar katılmadığı takdirde, bunların yerine 
getirilmesi için bir defaya mahsus olmak üsere münasip bir mehil verilir. 

Bu mehil içerisinde eksikler tamamlanmadığı veya alâkalılar hazır bulunmadığı takdirde işlet
me hakkı talebi reddolunur. 

İşletme hakkı talebedilen ruhsatname sahasında işletme tesisine elverişli maden varlığının mey-
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dana çıkarılıp çıkarılmadığı Bakanlıkça mahallinde tetkik ve netice bir tetkik raporu ile tesbit et
tirilir. Mahallinde yapılan tetkikler neticesinde : 

a) Beyanname ve krokide görülen hataların tashihi ve noksanların ikmâli mahallinde yaptı
rılır. 

b) Ruhsatname sahasında kemiyet ve keyfiyet bakımlarından bir işletme tesisine elverişli ma
den varlığının meydana çıkarılmamış olduğunun tesbiti halinde işletme hakla talebi reddolunur. 

c) Ruhsatname sahasında işletme tesisine elverişli maden varlığının meydana çıkarılmış oldu
ğunun tesbiti takdirinde işletme hakkı talebine ait muamele yürütülür. 

Mahallinde Bakanlıkça yaptırılacak bu tetkike, işletme hakkı istiyen ile sahanın fennî nezaretçi-
si de hasır bulunur. 

Üçüncü fıkrada sözü geçen beyanname ve kroki ile altıncı fıkrada zikredilen tetkik raporunun 
tarzı tanzimi ve neleri ihtiva edeceği ve mahallinde yapılacak tetkiklerin sureti ifası bir yönetme
likle tâyin olunur. 

Madde 44. — işletmeye elverişli maden varlığının tesbiti halinde iki aydan az ve bir yıldan faz
la olmamak üzere tâyin edilecek mühlet zarfında aşağıdaki vesikaların tevdii talep sahibinden is
tenir. 

a) Saha sınır haritası, 
b) Ocakların son durumunu gösterir plân, kesit, veya projesiyonlar, 
c) Madenin işlettme projesi, 
Bu vesikaların ne suretle tanzim edileceği ve neleri ihtiva edeceği Sanayi Bakanlığınca 

bir yönetmelikle tâyin olunur. 
İşletme hakkı talebedilen sahanın Harita öenel Müdürlüğünce tanzim edilmiş ve askerî 

yasak bölgelerin dışında 1/25.000 mikyaslı haritası bulunduğu ve talep sahasının bu haritalar 
üzerinden tesbit ve tâyini mümkün olduğu takdirde ayrıca sınır haritası istenmez. Adı geçen 
haritalar üzerinden kopya edilecek kısım bu maksatla islenecek harita yerine kaim olur ve 
bu kabîl haritalar arza tatbik olunmaz. 

Madde 47. — İşletme halikı talebedilen saha için alâkalıdan istenilen vesikaların 44 ncü . 
maddeye göre verilen ilk mehil zarfında tevdi edilmemesi halinde, mevcutsa sahada 57 nci 
maddeye müstenit faaliyet durdurulur ve son defaya mahsus olmak üzere bir mehil daha ve
rilir. 

Son mehil içerisinde' vesikaların hepsi tevdi edilmediği takdirde işletme hakkı talebi red
dolunur. 

Madde: 48. — Müddeti içerisinde tevdi edilmiş bulunan vesikaların mahallinde tetkik ve 
kontrolü Sanayi Bakanlığınca yaptırılır ve netice bir tetkik raporu ile tesbit ettirilir. 

Harita Genel Müdürlüğünce tanzim edilmiş bulunan haritalar ve M. T. A. Enstitüsü tarafından 
tanzim edilmiş bulunan vesikalar, mahallinde tetkik ve kontrola tabi tutulmaksızın kabul edile
bilir. 

Bü tetkik ve kontroller neticesinde saha sınır haritası, ocaklar plân kesit veya projeksiyonla
rı ve madenin işletme projesinin yönetmeliğine ve mahalline aykırılığı tesbit edildiği ve bunların 
düzelttirilmesi mümkün olmadığı takdirde, hataların tashihi, noksanların ikmali veya vesikaların 
yeniden tanzimi için talep sahibine iki aydan as ve bir yıldan çok olmamak üzere mehil verilir. 

Mehil içerisinde vesikaların tevdi edilmesi halinde, icabında birinci fıkrada kaydolunduğu 
gibi mahalinde tetkik ve kontrolü yapılır. Bu «tetkik ve kontrol neticesinde de hata veya nok
sanlar görüldüğü takdirde bunların tashih veya ikmali için, son defaya mahsus olmak üzere mü
nasip bir mehil daha verilir. 

Verilen mehiller zarfında istenen vesikaların tevdi edilmemesi veya son mehil içerisinde ve
rilmiş olan vesikaların matlup veçhile ikmal veya teshili ledilmemiş, olduğunun tesbiti halinde 
işletme (hakkı talebi reddolunur. 
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Yerinde yaptırılacak tetkik ve kontrollarm sureti ifası ve tetkik raporunun neleri ihtiva ede

ceği yönetmelikte gösterilir. 

Madde 49. — İşletme hakkı talebi ile ilgili vesikalar ve (yerinde yaptırılan tetkikleri havi ra
por Sanayi Bakanlığınca incelenir. 

Maden sahasının muayyenliği ve madenin kemiyet ve keyfiyet itibariyle bir işletme tesisine 
elverişli cevheri ihtiva ettiği tahakkuk etmiş ise, o madenin (bulunmuş maden) sayılmasına ve 
arayıcısının da o madenin (bulucu) su olduğuna karar verilir. 

Bu vasfın 137 nci maddeye göre zevali veya 138 nci maddeye göre kaldırılması halleri dışın
da bulunmuş 'maden, maden arama ruhsatnamesi mevzuu yapılamaz. 

Bulunmuş madenin sicili tesis edilir. 
Arama ruhsatnamesine müstenidolmaksızm da 2 nci fıkradaki vasıfları haiz olan her hangi bir 

cins madenin (bulunmuş maden) sayılmasına Sanayi Bakanlığınca karar verilebilir. 
Bu maden, IMaden Tetkik ve Arama Enstitüsünce bulunmuş ise, arama masrafları işletme 

hakkını ikitisabeden tarafından Enstitüye ödenir. Arama masraflarının miktarı ve bunların tedi 
ye şartları Sanayi Bakanlığınca tesbit olunur. 

Madde 52. — Tabi olacağı işletme şekli kararlaştırılan bulunmuş maden için Sanayi Bakanlı
ğınca, işletmenin teknik, iktisadi ve malî şartlan ve işletme hakkı sahibinden alınacak teminatın 
miktarını .gösterir şartname hazırlanır. 

Arama ruhsatnamesine müsteniden bulunmuş sayılan madenler için hazırlanan şartname bu
lucuya tebliğ olunur. Bulucusu tarafından bir ay zarfında bu hususta Bakanlık nezdinde yapı
lacak itirazlar Danıştayca tetkik edilir. Bu kabil madenlere ait işaırtname esasları, müddetinde 
itiraz olunmamak veya itiraz üzerine Danıştayca tadil veya tasdik edilmek suretiyle kati şeklini 
alır. 

Teminatın Maden Kanunu veya şartname hükümlerinin tatbiki maksadiyle kısmen veya tama
men sarfı veya irat 'kaydı hallerinde, Bakanlıkça yazı ile vâki tebliğe rağmen tâyin olunan müd
det içinde teminatın eski haddine iblâğ edilmemesi takdirinde işletme hakkı fesholunur. 

Madde 57. — 43 ncü maddeye uygun şekilde işletme hakkı talebinde bulunan ve işletme hakkı 
verilinceye kadar geçecek devre zarfında faaliyete devam etmek istiyen arayıcı : 

a) 43 ncü maddede zikredilen vesikalan tevdi etmek, 
b) 81 nci maddeye göre mümessil tâyin etmek, 
c) 82 nci maddeye göre fennî nezaretçi tâyin etmek, 
d) 83 ncü maddeye göre istihsal ve sevk defterlerini tutmak ve aylık ve jyıllık cetvelleri za

manında tevdi etmek, 
e) 84 ncü maddeye göre imalât defterini tutmak ve yıllık imalât haritalarını zamanında tev

di etmek, 
f) Madenin çalıştınlmasmda fennî ve teknik icaplara riayet etmek. 
şartlariyle madende işletme faaliyetine geçebilir ve istihsal ettiği cevherleri imrar edebilir. 
44 ncü maddeye göre verilen vesikalarda görülecek hata veya noksanların ikmal veya tashihi 

için 48 nci madde hükümlerinin tatbiki istihsalfaaliyetinin idevamına ve imrarata mâni teşkil 
etmez. 

(a) (b) ve (c) fıkralan hükümleri yerine getirilmeksizin faaliyette bulunulamaz. 
(d), (e) ve (f) fıkralan hükümlerinin yerine getirilmemesi veya bu fıkralarda sözü geçen ve

sikalarda hata veyahut noksanlar görülmesi halinde bu vecibeler yerine getirilmek, (hatalar tas
hih veya noksanlar ikmal edilmek üzere arayıcıya münasip bir mehil verilir. Bu mehil zarfında 
da gereği yerine getirilmediği takdirde pahadaki faaliyet durdurulur. 

Maden zabıtasına mütaallik hükümler mahfuzdur. 
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Tecdidi veya imtiyaza tahvili istenen işletme ruhsatnamelerinin veya temdidi talebedilen iş-

letme imtiyazlarının taallûk ettiği sahalardaki faaliyetler de yukardaki hükümlere tabidir. 

Madde 58. — Maden işletme hakkının verilmesini 'istiyen arayıcı bu talepten husule gelen 
hukukunu, Sanayi Bakanlığınca kanuni bir mâni (görülmediği jtakdirde, devredebilir. 

Bu hukuku devralacak şahsın, işletme hakkının verilmesini |istiyenin devlete karşı (haiz olduğu 
hukuk ve tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyetleri aynen ve tamamen kabul ettiğini, 
devretmek istiyenin de devre pnuvafakat eylediğini dilekçe ile bildirmeleri şarttır. 

Devir muamelesi, ikinci fıkrada yazılı hususları tarafların Sanayi Bakanlığında yetkili me
mur huzurunda beyan ve tutulacak zabtı imza etmeleri ile tekemmül eder. 

işletme ruhsatnamesi tecdit talepleriyle imtiyaza tahvil ve imtiyazın temdidi taleplerinden 
mütevellit hukukun fdevri de yukardaki hükümlere tabidir. 

Madde 62. j — Maden işletme ruhsatnamesi, medenî haklarını kullanmaya ehil yalnız bir va
tandaşa veya madencilik yapabileceği statüsünde, yazılı ve Türk kanunlarına göre kurulmuş 
yalnız bir hükmi şahsa veya bu hususta yetkiyi haiz İktisadi Devlet Teşekkülü (ve müessesesine 
veya âmme idaresine Sanayi Bakanlığınca verilir. 

İşletme ruhsatnamesinin verilmesi Bakanlıkçakararlaştırılması üzerine altı ay içinde, kanuni 
harcın tediyesi, fdamga pulunun tevdii, madenin işletme ruhsatnamesinin bulucusundan başkasına 
itası halinde arama devresindeki jmasraflardan cevher satışıyla karşılanmıyan kısmına ait tazmi
natı bulucuya ödemesi alâkalıdan istenir. 

Müddeti içinde ikinci fıkra hükümleri yerine getirildiği takdirde, tebliğ tarihinden itibaren 
iki ıay zarfında, mukavele Jve fşartnamenin imza ve teatisi için, Bakanlığa müracaat etmesi lüzumu 
ilgiliye bildirilir. 

Bu tebligata uyan alâkalı ile Bakanlık arasında mukavele ve şartname imza İve teati 'edilir ve 
işletme ruhsatnamesi [maden siciline kaydı yapılarak işletme ruhsatnamesi sahibine verilir. Bu 
ruhsatname maden siciline kaydedildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

İşletme ruhsatnamesi müddeti on yıldan az ve on beş yıldan fazla olamaz. Müddeti biten iş
letme ruhsatnamesi tecdidedilebilir. Tecdit talebinin işletme ruhsatnamesinin yürürlük süresi içe
risinde yapılması şarttır. 

Bakanlıkça işletme ruhsatnamesinin tecdidine karar verilirken, şartname hükümlerinde, yeni 
duruma intibakı temin maksadiyle değişiklik yapılabilir. 52 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü 
mahfuzdur. 

Madde 63. — Maden işletme imtiyazı verilebilmesi için Sanayi Bakanlığınca hazırlanan muka
velename ve şartname metinleri bu hususta cereyan eden muameleyi gösteren mazbatasiyle bir
likte Danştayca tetkik edilmek üzere Başbakanlığa gönderilir. Danıştay yaptığı tetkik neticesini 
Başbakanlığa bildirir. 

Maden işletme imtiyazı Bakanlar Kurulu karariyle verilir. 
İşletme imtiyazı müddeti kırk yıldan az, doksan dokuz yıldan fazla olamaz. Doksan dokuz 

yıldan daha az; müddetle verilmiş olan işletme imtiyazı müddeti, icabında yapılacak temditlerle 
99 yıla iblâğ edilebilir. 

Bakanlıkça imtiyaz müddetinin temdidine karar verilirken şartname hükümlerinde, yeni du
ruma intibakı temin maksadiyle değişiklik yapılması caizdir. 52 nci maddenin ikinci fıkrası hük
mü mahfuzdur. 

Madde 65. — Maden işletme imtiyazı verilmesinin Bakanlar Kurulu kararına iktiran etmesi 
üzerine altı ay içinde, kanuni harcın tediyesi, damga pulunun tevdii, madenin işletme imtiya
zının bulucusundan başkasına itası halinde arama devresindeki masraflardan cevher satışı ile kar
şılanmıyan kısmına ait tazminatı bulucuya ödeme&i alâkalıdan istenir. 
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Yukardaki fıkra hükümleri yerine getirildiği takdirde, tebliğ tarihinden itibaren iki ay zarfın

da mukavele ve şartnamenin imza ve teatisi için, Bakanlığa müracaat etmesi lüzumu ilgiliye bil
dirilir. 

Bu tebligata uyan işletme imtiyazı talebi ile Bakanlık' arasında mukavele ve şartname im-şa 
ve teati edilir ve işletme imtiyazı kararı, maden siciline kaydı yapılarak imtiyaz sahibine verilir. 

İşletme imtiyazı kararı maden siciline kaydedildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Madde 66. — 62 ve 65 nci maddelerde yazılı müddetler zarfında, kanuni harcın yatırılmaması 
veya damga pulunun tevdi olunmaması veya maddenin işletme hakkının bulucusundan başkasına 
verilmesi takdirinde arama devresindeki masraflardan cevher satışiyle karşılanmıyan kısmına ait 
tazminatın bulucuya ödenmemesi veya mukavele ve şartnamenin imza ve teati edilmemesi hallerin
de işletme hakkı verilmesine ait karar iptal edilir. 

Madde 67. — İşletme hakkı sona eren fakat tecdit veya temdidedilmiyen veya 49 ncu maddenin 
5 nci fıkrasına göre bulunmuş sayılan madenler için 54 ncü maddede gösterilen usul ve esaslar 
dairesinde zuhur edecek talibine işletme hakkı verilir. 

Madde 68. — İşletme ruhsatnamesine müsteniden faaliyette bulunan bir madenin durumunda 
enemmiyetli inkişaflar husule gelmesi halinde, re'sen veya işletme ruhsatnamesi sahibinin müracaati 
üzerine madenin imtiyaz mevzuuna ithal edilip edilmemesi mahallinde tetkikler yaptırılmak sure
tiyle 51 nci madde hükümleri dairesinde Sanayi Bakanlığınca kararlaştırılır. 

Mahallinde yapılan tetkikat neticesinde sahadaki cevher rezervinin kemiyet ve keyfiyet itibariyle 
ancak işletme ruhsatnamesine mevzu olabileceği tesbit edildiği ve bu durumun alâkalıya tebliğin
den önce de işletme ruhsatnamesi müddeti sona erdiği takdirde; yapılacak yeni tebliğ tarihinden iti
baren İM ay içinde imtiyaza tahvil talebinin tecdit talebi olarak yürütülmesi istenilebilir. 

Madde 70. — Aynı cins madene ait ve en az birer noktalan müşterek olan işletme hakları alâka
lıların müracaati üzerine tek bir işletme hakkı halinde, bu kanunun imtiyaz işletmesi veya işletme 
ruhsatnamesi verilmesi hakkındaki hükümlerine göre, birleştirilebilir. 

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

Birleştirilen madenlerin münferit sicilleri kapatılarak açılacak tek sicile kaydolunur. 

Madde 72. — İşletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı verilen bir sahada işletme hakkına 
mev2u teşkil eden madenle mahlut olarak veya jeolojik teşekkül itibariyle bu madenle birlikte işle
tilmesi zaruri bulunan başka cins maddhler çıkarsa, işletme hakkı sahibi tarafından gerekli fennî 
malûmat idareye bildirilmek ve keyfiyet tesbit olunmak ve kanuni mahzur bulunmamak şartiyle 
bu madenlerin de işletme hakkının şümulüne girdiği işletme ruhsatnamesine veya imtiyaz mukavele
namesine dercolunur. 

Yukardaki vasıfları haiz bulunduğu re'sen tesbit olunan işletme hakkı sahaları için, işletme hak
kı sahibinin müracaatine hacet kalmaksızın keyfiyet doğrudan doğruya işletme ruhsatnamesine 
veya imtiyaz mukavelesine ilâve edilebilir. 

İşletme hakkı şümulüne ithal edilen başka cins madenler bakımından şartname hükümlerinde 
değişiklik yapılabilir. 52 nci maddenin ikinci bendi hükümleri mahfuzdur. 

Madde 74. — Maden işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı sahibi işletme hakkının tescili 
tarihinden itibaren bir yıl içinde, madenin işletme mevcut projesinde veya fen raporunda (avan -
proje) ve madenin işletme şartnamesinde yazılı esaslar dairesinde, madende işletme faaliyetine bas
maya, 57 nci madde gereğince madende faaliyet devam ediyorsa faaliyeti bu esaslara göre tanzime 
mecburdur. 

Madde 76. — Madenin işletilmesi sırasında, madenin işletme projesinde veya fen raporunda 
(avan proje) değişiklikler yapılması icabettiği takdirde keyfiyet mucip sebepleriyle birlikte Sanayi 
Bakanlığına bildirilir. Bakanlıkça icabında tamamlayıcı izahat alındıktan ve mahallinde gerekli tet-
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kikler yapıldıktan sonra lüzum görülürse, işletme projesi veya fen raporu, bu esaslara göre tadil 
edilir. 

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

Madde 78. — Bir maden işletmesinde, işletme projesi veya fen raporu (avan proje) veya işlet
me şartnamesi veya bunların tadili şekillerine riayet edilmediğinin tesbiti halinde, Sanayi Bakan
lığınca, maden işletme hakkı sahibine verHeoek münasip mehil zarfında işletme faaliyetinin işlet
me projesi veya fen raporu (avan proje) veya işletme şartnamesi esaslarına, uygun hale getiril
mesi ihtar olunur ve riayetsizlik izale edilinceye kadar işletme faaliyeti işin icabına göre kısmen 
veya tamamen durdurulabilir. 

Gereğinin yerine getirilmemesi halinde, teminatın yansı irad kaydolunur ve işletme hakkı sa
hibine keyfiyet tekrar ihtar edilir. 

Son ihtara rağmen de gereğinin yapılmaması takdirinde işletme hakkı fesholunur. 

Madde 79. — Mücbir sebep veya beklenilmiyen haller dolayısiyle bir madenin işletme faaliye
tinin muvakkaten tatiline, işletme hakkı sahibinin talebi üzerine Sanayi Bakanlığınca karar veri
lebilir. 

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

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

Madde 80. — Bu kanunda yazılı hallerden gayrı her hangi bir kanuni sebeple maden arama ve
ya işletme sahalarında madencilik faaliyetinin kısmen veya tamamen durdurulması alâkalı makam
lar tarafından Sanayi Bakanlığına bildirilir. Bu teklif Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde fa
aliyet kısmen veya tamamen durdurulabilir. 

Madde 81. — Maden işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı sahibi, işletme hakkının tesci
li tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye hudutlan dâhilinde sarih bir ikametgâh göstermeye ve 
bir mümessil tâyin etmeye, mümessilin bu vazifeyi kabul ettiğini, tatbik imzasını ve ikametgâhını 
gösterir noterlikten tasdikli bir beyannameyi Sanayi Bakanlığına vermeye, inhiflâl vukuunda bir 
ay içinde bu usul dairesinde yeni mümessil tâyin etmeye mecburdur. 

Maden işlerine mütaalik hususat hakkında bu ikametgâhdaki mümessile yapılmış olan tebligat, 
aynen maden işletme hakkı sahibine yapılmış sayılır. 

Madde 82. — işletme ruhsatnameli veya imtiyazlı maden sahalarındaki teknik faaliyetin tan
zim ve idamesi işlerinin en az bir maden mühendisinin nezareti altında yapılması şarttır. 

Tuz ihtiva eden sulardan çeşitli usullerle tuzlann istihsali maksadiyle yapılan işletmelerde fen
nî nezaretçi vazifesi kimya mühendisi veya kimyager tarafından da deruhte edilebilir. 

Ayrıca, fennî nezareti deruhte eden kimse tarafından maden tekniği ve mevzuatı esasları dai
resinde verilecek emir ve talimatı yürütmek maksadiyle iş başında daimî olarak asgari bir maden 
teknisyeni veya teknikeri veya mülga Zonguldak Maden Meslek Mektebi mezunu bir eleman ve
ya Maden Başçavuş Okulu bitirmiş bir maden başçavuşu bulundurulması lâzımdır. 

Şu kadar ki, bu vazife, fennî nezareti deruhte eden şahıs tarafından tavzif edilecek ehliyetli 
bir kimseye de tevdi olunabilir. 

İşletme ruhsatnamesi veya imtiyaz sahibi işletme faaliyetine başlamadan mühendis veya kim
yager ile iş başında daimî olarak bulunacak kimsenin, inhilâl vukuunda yerine gelenlerin, isim ve 
ikametgâhlarım Sanayi Bakanlığına bildirmeye, bu şahısların mezkûr vazifeleri kabul ettiklerini 
gösterir noterlikten tasdikli birer beyannameyi tevdi etmeye mecburdur. 
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Birinci ve ikinci fıkralarda sözü geçen şahısların fennî nezaret deruhte edebilecekleri saha 

veya sahaların adedi ile dördüncü fıkraya göre fennî nezaretçi tarafından daimî olarak iş başın. 
da bulunmak maksadiyle tavzif edilecek kimselerde tahsil, tecrübe ve kıdem bakımlarından arana-
cak ehliyet şartları Sanayi Bakanlığınca bir yönetmelikle tesbit olunur. 

işletme ruhsatnamesi veya imtiyazı sahibi yukarıdaki şartları yerine getirmeksizin sahada fa
aliyette bulunamaz. Hilâfına hareketin anlaşılması halinde, faaliyet durdurulur ve 121 nci madde 
hükümleri tatbik olunur. 

Madde 84. — Maden işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı sahibi işletmede bir ima
lât defteri tutar ve bir imalât haritası tanzim «der. Tanzim olunan imalât haritasının bir 
nüshasını, esbabı mucibe raporu eklemek suretiyle, her yıilın Ocak ayında Sanayi Bakanlı
ğına tevdi eder. 

İmalât defteri, imalât haritası ve esbabı mucibe raporunun ne suretle tanzim olunacağı ve 
neleri ihtiva edeceği Sanayi Bakanlığınca bir yönetmelikle tesbit olunur. 

Madde 85. — işletme hakkı sahibi 81, 83 ve 84 ncii maddelerde yazılı mükellefiyetlerden 
her hangi birini ifa etmediği veya bunlarla ilgili vesikalarda hata ve noksanlar görüldüğü 
takdirde münasip mehil verilerek mükellefiyetin yerine getirilmesi veya görülen halta ve nok
sanların tashih ve ikmal edilmesi yazı ile ihtar olunur. 

Verilen mehil zarfında mükellefiyetin yerine getirilmemesi veya hata ve noksanların tas
hih ve ikmal edilmemesi halinde teminatın dörtte biri irad kaydolunur. Ve ikinci bdr mehil 
verilir. Teminatın eski haddine iblâğı hakkındaki hükümler mahfuzdur. 

İkinci mehil zarfında da tebliğ edilen hususların yerine getirilmemesi takdirinde, temi
natın yarısı irad kaydolunur ve üçüncü bir mehil verilir. Teminatın eski haddine iblâğı hak
kındaki hükümler mahfuzdur. Bu müddet zarfımda da tedbiğ edilen hususların yerine geti

rilmemesi halinde işletme hakkı feshedilir. 
81, 83 ve 84 ncü maddelerde yazılı vesikaların hususi bir maksatla hakikata aykırı şe

kilde tanzim edilmiş olmaları takdirinde, işletme hakkı fesholunur. 

Madde 86. — Maden aramalarını veya işletmelerini tetkik ve teftiş etmek üzere Sanayi 
Bakanlığınca gönderilecek yetkili memurlara, lâzımgelen kolaylıkların ve matlûp olan def
ter ve haritaların ve yeraltı veya yerüstü arama ve işletmeleriyle bunlara müteferri tesislerin 
gösterilmesi ve işletme ile ilgili bilcümle tafsilâtın verilmesi mecburidir. 

Bu mecburiyete muhalefet veya imtina halinde alâkalıya bakanlıkça ihtarda bulunu
lur. Muhalefet veya imtinaın devamı takdirinde arama hakkı iptal, işletme hakkı feah veya 
işletme hakkı talebi reddolunabdlir. 

Madde 104. — Sicil kütüğü aşağıdaki hususları ihtiva eder : 
1. Madenin cinsi, nev'i ve işletme hakkının verilmesine mesnet olan vesati tenoru, 
2. Bu madenle mahlut olarak zuhur eden veya birlikte işletilmesi zaruri bulunan madenler, 
3. Maden sahasının sının, mevkii, bağlı bulunduğu köy, nahiye, kaza ve vilayet, 
4. Bulunmuş maden sayılmasına karar verildiği tarih, 
5. Bulunmuş maden vasfının zeval bulduğu veya kaldırıldığı tarih, 
6. Bulucunun adı, soyadı, ikâmetgâhı, buluculuk hakkının sone ermesi sebebi ve tarihi, 
7. İşletme hakkının nev'i ve müddeti, * 
8. İşletme hakkının verilmesine esas teşkil eden Bakanlık veya Bakanlar Kurulu kararının 

tarihi ve numarası, 
9. İşletme hakkı sahibinin unvanı veya adı, soyadı ve ikametgâhı, 
10. Devir ve intikal muameleleri, 
11. Rehin edilmiş ise mürtehinin adı, soyadı, ikametgâhı, rehinin sıra ve derecesi, 
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12. İşletme, başka işletme ile birleştirilmiş i 0e hangi sicil numarasında kayıtlı madenle bir

leştirildiği, 
13. işletme hakkının sone ermesi hali ve sebepleri, 
14. Şerh sütunu. 

Madde 105. — Sicil kütüğünde kaydı açılan ve işlenen madenin bu kayda mesnet teşkil 
eden aşağıda yazılı vesikaları aiyrı bir sicil dosyasında saklanır. 

İşletme projesi veya fen raporu, tahlil raporu, smır haritası veya krokisi, bulunmuş 
maden sayılması karan, bulunmuş maden vasfının zevalini veya kaldırıldığını gösterir vesika, 
buluculuk hakkının sona ermesi sebebini gösteren vesikaı işletme hakkının verilmesine ait 
karar, devlet hakkı nisbetine ait karar, işletme hakkı sahibi hakiki şahıs ise hüviyet cüzda
nının, hükmi şahıs ise kuruluşuna ait statünün tasdikli sureti, ticaret sicil kaydı, devre ait 
takrir zaptı, intikale mesnet teşkil eden vesikalar, terhin muamelesine ait talep ve muvafakat be-
yanlariyle rehnin fekkine ait vesikalar, mahlûtiyet veya birlikte çalıştırılması zaruri olan maden
lere ait vesika, işletmenin diğer bir işletme ile birleştirilmesine ait karar sureti, işletme hakkının 
sona ermesine ait karar. 

Madde 108. — Madenlerden çıkarılan ve rehnin devamı müddetince çıkarılacak olan cevher
ler, onları çıkaran arama veya işletme hakkı sahiplerinin Sanayi Bakanlığına vâki yazılı müracaat
ları üzerine, Bakanlıkta tutulacak mahsus siciline kayıt ve işaret edilmek suretiyle mezkûr mü
racaatlarda bildirilecek hakiki veya hükmi şahıslara; bunlar tarafından kabzedilmeksizin, rehne-
dilebilir. 

Mertmn cevherlerin imrarı, mürtehinin yazılı muvafakati alınmak şartiyle kabildir. Bu muva-
fakatnamenin ibrazı üzerine mezkûr cevherlerin imrarına müsaade olunur. 

Maden cevherlerinin rehnine ait mahsus sici^n nasıl tutulacağı ve neleri ihtiva edeceği Hr ni
zamname ile gösterilir. 

Madde 109. — Maden işletme hakkı sahibinin maden için yapmış olduğu istikrazdan mütevellit 
borcunu veya ileride bu maksatla vücut bulacak veya vücut bulması muhtemel olan borçlarını te
min için maden üzerinde bir veya mütaaddit derece ve sırada ipotek tesis olunabilir. 

İpotekle takyidedilmiş işletme hakkının, ipotekli alacağın vâdesinin hitamından önce, işletme 
ruhsatnamesinin tecdidi veya imtiyaza tahvili veya imtiyazın temdidi veyahut işletme haklarının 
birleştirilmesi halinde; mevcut ipotek, hiçbir muameleye tevessül edilmeden, yeniden ita edilen iş
letme hakkı üzerinde de aynı şartlarla devam eder. 

İşletme hakkı ile bir kül teşkil eden 113 ncü maddenin birinci fıkrasında yazılı tesis, vasıta, 
alât ve malzemenin heyeti umumiyesi ipoteğin şümulüne girer. 

İpotek alacaklısı, maden işletme hakkiyle kül teşkil eden ve tapu sicilinde kayıtlı bulunan gay-
rimenkuller üzerinde işletme hakkı sahibinin tasarrufuna mâni olmak için umumi hükümler 
dairesinde tapu siciline şerh verilmesini istiyebilir. 

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

Maden ipoteği sicil kütüğündeki ipotek kaydının terkini ile sakıt olur. 

Madde 110. — Maden ipoteği ile temin edilen alacaktan dolayı maden işletme hakkı sahibi 
şahsan da mesuldür. 

İpotekle takyidedilmiş bir maden isletme hakkının ahara devri halinde, bu hakkı devredenin 
borçluluk durumunda bir değişiklik husule gelmiyeceği gibi, alacağın teminatını teşkil eden ipo
tek de avnen baki kalır. 

Ancak, maden işletme hakkını devralan şahıs ipotekle temin edilmiş olan borcu da şahsan ka
bul ve taahhüt ettiği ve alacaklı, keyfiyetin Bakanlıkça kendisine tebliğinden itibaren, bir yıl için
de hakkını evvelki borçluya karşı muhafaza eylediğini yazı ile bildirmediği takdirde işletme hak
kını devreden evvelki borçlu borcundan kurtulur. 
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Madde 111. — İpoteğin vadesi hululünde veya alacağın muacceliyet kesbetmiş olması halinde 

alacaklı alacağının tahsili için ipoteğin taallûk ettiği maden işletme hakkını umumi hükümler dai* 
resinde sattırabilir. 

Maden işletme hakkını iktisabetmek istiyen talibin bu hakkın iktisabı için aranan kanuni 
şartlan haiz olması lâzımdır. Talip bu şartlan haiz bulunduğunu Sanayi Bakanlığından alacağı 
vesika ile ispat eder. İcra Dairesi bu vesikayı ibraz etmiş olan talipler arasında satışı yapar. 

Satışın neticesi icra dairesi tarafından Sanayi Bakanlığına bildirilir. Keyfiyet madenin sicil 
kütüğüne şerh ve ipotek kaydı terkin edilir. Devir muamelesi bu suretle tekemmül eder. 

Madde 115. — Maden sahalarından çıkarılan cevherlerin imrarı Devlet hakkının ödenmesine 
bağlıdır. 

Devlet hakkı/yabancı memleketlere imrar edilecek maden cevherlerinin ihraç iskelesindeki 
F O B bedelleri vasatisi, memleket içine imrar olunacak maden cevherlerinin muhtelif bölgeler
deki maden işletmelerinin satış bedellerinin vasatisi üzerinden yüzde bir nisbetinde alınır. 

Maden cevherinden alınacak devlet hakkı, cevherlerin imran sırasında, cari tarifeye göre he
saplanır. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilmiş olan maden imtiyazlan da (nispî resim 
esasına bağlanmış olanlar dâhil) yukardaki hükümlere tâbidir. 

Madde 117. — Devlet hakkının alınmasına mesnet teşkil edecek olan F O B veya dahilî satış 
bedelleri vasatisini gösteren tarife (Devlet hakkı tarifesi), maden cinslerine göre, her takvim 
yılının silk iki ayı içerisinde, geçen yıl zarfında salahiyetli mercilerce tescil I edilen bedeller 
ile fiyatların geçen yılda takibettiği seyir göa önünde tutulmak suretiyle yapılan cari yıl fi
yat tahminleri nazara alınmak suretiyle, her maden nevi için tek bedel olmak üzere Sanayi 
Bakanlığınca hazırlanır. 

Mevcudolan hallerde tenzil edilmek üzere zenginleştirme ve izabe masrafları ortalaması da 
hesap ve aynı tarifeye dercedilir. 

Madde 119. — Maden arama veya işletme hakkına sahip bulunmadığı sahadan maden cev
heri çıkaranlar 100 liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandınlır. Çıkarılan cev
herler müsadere edilir. 

Çıkanlan cevher ehemmiyetli olduğu veya madene esaslı zarar ,ika edildiği takdirde ağır para 
cezasının haddi 1 000 liradan eksik olmaz 

Müsadere imkânı ortadan kalkmış olan cevherin, devlet hakkı tarifesindeki kıymeti üzerin
den hesaplanarak tahsil edilecek bedeli, müsadere olunacak cevher yerine geçer. 

Madde 120. — Arama veya işletme hakkını haiz olmakla beraber devlet hakkını tediye et
meden cevher imrar edenlerden imrar olunan cevhere tekabül eden devlet hakkı, cevherin 
mensubolduğu nev'in devlet hakkı tarifesindeki kıymeti üzerinden üç kat olarak alınır. Bu husus
ta Sanayi Bakanlığınca tanzim olunacak zabıt varakası mahallî en büyük mal jmemuruna tevdi 
edilir. Üç kat olarak alınacak devlet hakkından doğan ihtilâfın hallinde 5432 sayılı Vergi 
Usulü ve bu hakkın tahsilinde Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü kanunları hükümleri tatbik olu
nur. 

Yukardaki fıkra gereğince alınacak devlet hakkının kavileşmesinden itibaren arama safhasında 
bir sene, işletme safhasında beş sene içinde fiilen tekrarı halinde, mezkûr fıkra hükmü tatbik 
edilmekle beraber arama hakkı iptal veya işletme hakkı fesholunur. 

57 nci maddeye tevfikan faaliyette bulunan maden sahalanndan devlet hakkı verilmeden cev
her imran halinde de bu madde hükümleri tatbik olunur. 

Madde 121. — Kanunun veya Maden Emniyet Nizamnamesinin verdiği salâhiyete istinaden, 
Sanayi Bakanlığı tarafından veya bu kanun mucibince kısmen veya tamamen arama veya iş-
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letme faaliyetinden menedilmiş madenlerde, bu memnuiyete riayetsizlik halinde çıkarılan cevher
ler, Hazine malı sayılır. Bu hususta 36 ncı madde esasları dairesinde muamele ifa olunur. 

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

İstirdat imkânı ortadan kalkmış alan cevherin, devlet hakkı tarifesindeki kıymeti üzerin-
den hesaplanarak tahsil edilecek bedeli, Hazine malı sayılacak cevher yerine geçer. 

Madde 122. — Maden işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı sahasına dâhil arazide 
bulunan âmme hizmetine veya umumun istifadesine tahsis edilmiş mahallerde veya bu mahi-
İüyetteki tesislere ufkan 60 metre mesafe dâhilinde maden işletilmesi veya tesisleri yapılabil
mesi için Sanayi Bakanlığının haberdar edilmesi mecburidir. 

İşletmenin bu mahallere veya tesislere zarar vermemesi için arazinin jeolojik bünyesi ve tat
bik olunacak işletme usulleri göz pnünde bulundurularak işletme yapılamıyacak ve tesisat kuru-
İamıyacak ufki veya umki sınırlar ve riayeti icabeden hususlar bu mahaller veya tesislerle alâ
kalı makamların mütalâası da »alınmak suretiyle Sanayi Bakanlığınca tesbit ve işletme hakkı 
sahibine tebliğ edilir. 

Yukarda yazılı mahal ve mesafeler içinde, bu tebliğden evvel veya bakanlıkça yapılacak 
tebliğe muhalif şekilde işletme faaliyetinde bulunanlar veya tesisat kuranlar hakkında fiil da
ha ağır bir suç teşkil etmediği takdirde, aşağı haddi 1 000 liradan -eksik olmamak üzere-
ağır para cezası tatbik olunur, {faaliyet neticesinde cevher çıkarılmış ise bu cevherler müsa
dere edilir. Müsadere imkânı ortadan kalkmış olan cevherin Devlet hakkı tarifesindeki kıy
meti üzerinden hesaplanarak tahsil edileeck !bedeli, müsadere olunacak mal yerine geçer. 

57 nci maddeye müsteniden faaliyette bulunan madenler de bu hükümlere tabidir. 

Madde 140. — İşletme hakkı mevzuu olan madenle mahlûdolarak zuhur eden veya jeolojik 
teşekkülü bu madenle birlikte işletilmesini zaruri kılan, başkasının hakkı taallûk etmiyen taş
ocağı maddeleri çıkarsa, işletme hakkı sahibi tarafından gerekli fennî malûmat idareye bildiril
mek, keyfiyet tesbit olunmak ve kanuni mahzur bulunmamak şartiyle, mezkûr taşocağı madde
leri işletme hakkı şümulüne alınır. 

Birinci fıkra hükmü, henüz işletme hakkına bağlanmamış madenler hakkında, ancak bulun
muş maden karan alındıktan sonra tatbik olunur. 

Maden sahalarındaki ruhsatnameli taşocaklannın işletilmesi madene zarar verilmemesine 
»bağlıdır. \ 

Madene zarar ikaı varit ise Sanayi Bakanlığınca bu zararı önleyici tedbirler tesbit ve alâkalı
lara tebliğ olunur. Tebliğ hükümlerine riayet edilmemesi veya zararın tedbirle önlenmesine im
kân bulunmaması hallerinde Sanayi Bakanlığınca taşocağı faaliyeti kısmen veya tamamen durdu
rulur, taşocağı ruhsatı durdurulan kısma şâmil olmak üzere hükümden sakıt olur. 

Taşooaklan bakımından yukarda gösterilen kararların alınması halinde Sanayi Bakanlığınca 
keyfiyet alâkalı vilâyete de bildirilir. 

Madde 141. — İşletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı sahasından çıkarılmış fakat henüz 
imrar edilmemiş cevherlerle bakiye yığını ve cüruf, işletme hakkının sona ermesinden itibaren 
üç yıl içinde işletme hakkı sahibi veya hukukan yerine geçen tarafından sahadan kaldırılmadığı 
takdirde, Maliye Bakanlığınca dört sene zarfında 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde tas
fiye olunur. 

Bu müddet içinde tasfiye edilemiyen bu cevherlerle bakiye yığını ve ouruf, sahanın maden 
hukuku noktasından tabi olduğu ahkâmın şümulüne girer. 

Birinci fıkrada yazılı cevherlerle bakiye yığını ve cüruf için konulmuş olan müddetler bunla
rın kaldırılmasına kâfi gelmediği takdirde Sanayi Bakanlığınca temdidediMr. Temdit talebinin 
mezkûr müddet içinde yapılması şarttır. 
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Bu konunun neşrinden önce müddetinde kaldırılmamış cevherlerle bakiye yığını ve cüruf, 

Maliye Bakanlığınca, birinci fıkrada yazılı müddet zarfında tasfiye edilir. 
Cüruf ve çıkarılmış oevher tâbirleri şümulü dışında kalan ve menşe bakımından cevherle ala

kalı olan ve sahada terk edilmiş bulunan mamul ve gayrimamul maddeler bu kanunun tatbika
tında bakiye yığını sayılır. 

v Madde 144. — Maden arama veya işletme hakkı talebolunan sahalarda bu hakkın verilebil
mesi için kanun gereğince yapılması lüzumlu keşif, tetkik ve tahkiklere ait bilcümle masraflar 
verilecek mehil içinde alâkalı tarafından avans olarak peşinen ödenir. Her hangi bir sebeple 
ödenmemesi halinde, yeni bir mehil tâyin ve tebliğ edilmek suretiyle masrafın tediyesi lüzumu 
alâkalıya ihtar edilir. İhtara rağmen bu vecibenin yerine getirilmemesi takdirinde arama ve iş
letme hakkı talebi reddolunur. 

Maden sahalarına ait hudut ihtilâfları ve sair şikâyetler dolayısiyle mahallinde yaptırılacak 
tetkik ve tahkiklerin masrafı şikâyette bulunan tarafça avans olarak peşinen yatırılır ve bu 
masraf, yapılacak tetkik neticesinde haksız çıkacak tarafa yükletilir. Her iki tarafın da ihtilâf
ta methaldar olmaları halinde masraf aralarında taksim olunur. Bu suretle ödenmesi icabeden 
masraflar ödenmediği takdirde alâkalının teminatından mahsubedilir ve teminatın verilecek me
hil içinde eski hadde iblâğı istenir. Teminatı es ki hadde iblâğ etmemesi veya teminatın bu mas
rafları karşılamıya kâfi gelmemesi veya hiç teminatı mevcut bulunmaması hallerinden maden 
üzerindeki hakkı iptal veya fesih olunur. 

Maden sahalarında vukuu iddia edilen her türlü yolsuzluklara ait ihbarlar dolayısiyle yaptı
rılacak tetkik ve tahkiklerin masrafı ihbarın mahiyetine göre ya, Devlet tarafından veya ihbarı 
yapan tarafından ödenir. Masrafın ihbarı yapan tarafından ödenmedi icabeden hallerde bu mas
rafın avans olarak peşinen ödenmesi lâzımdır. Aksi takdirde ihbar nazara alınmaz. 

İhbarın doğru çıkması halinde masraflar, hakkında ihbar yapılmış olana yükletilir ve öden
memesi halinde ikinci fıkraya göre muamele yapılır. 

Madde 152. — 11 . 3 . 1954 tarihinden önce çimento yapılmasında kullanılan başlıca maddeler 
için verilmiş olan işletme imtiyazları, işletme ve arama ruhsatnameleri ile yapılmış bulunan arama 
ve işletme taleplerinden mütevellit haklar mahfuz olup bu kanun hükümlerine tabidir. 

MADDE 2. — Aynı kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir.: 

• • . - -1 39 ncı maddeye muhalefet 
EK MADDE 1. — Arayıcı arama ruhsatnamesinin ilk yılı zarfında fennî nezaretçi tâyin etmeye 

ve arama yapmaya mecburdur. 
Fennî nezaretçi tâyin edilmeden arama yapıldığı takdirde, bu vecibe yerine getirilinceye kadar 

arama faaliyeti durdurulur ve imrariye müsaadesi verilmez. Fennî nezaretçi tâyin edilmeksizin ara
maya devam edilmesi halinde ruhsatname iptal olunur. 

ilk yıl zarfında fennî nezaretçi tâyin edilmeyenarama ruhsatnameleri için, ruhsatname sahibinden 
(500) lira ağır para cezası alınır. Ve 15 gün içinde bu vecibenin ifası lüzumu ruhsatname sahibine 
yazı ile ihtar olunur. 

İhtara rağmen vecibenin yerine getirilmemesi halinde, menlin hitamından itibaren fennî neza
retçi tâyin edilinceye kadar, geçecek her gün için (50) lira ağır para cezası alınır. Bu şekilde ağır 
para cezasına tabi müddet (30) günü geçemez. Bu müddetin hitamında da fennî nezaretçi tâyin edil-
miyen arama ruhsatnamesi iptal olunur. 

Fennî nezaretçi temin edilmeksizin yapılan işletme hakkı talebi reddedilir. 
İkinci ve üçüncü fıkralara, göre iptal edilen arama ruhsatnameleri, sahalarından çıkarılan cev

herler hakkında 36 ncı madde hükümleri tatbik olunur. 
Fennî nezaretin temin edilmemesi sebebiyle ağır para cezalarına tabi arama ruhsatnamelerinin 

veya bu gibi ruhsatnamelere müstenit işletme hakkı talebinden mütevellit hukukun devri 2 000 lira-
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İık nakdî teminatın (veya banka teminat mektubu) tevdiine bağlıdır. Şu kadar ki, para cesaİarmin 
ödendiğinin tevsiki halinde bu teminat alınmaz. Alınmışsa iade olunur. 

İptal edilmiyecek arama ruhsatnameleri 

EK MADDE 2. — Bir maden arama ruhsatnamesinin yürürlüğe girmesinden sonra bu ruhsat
namenin, takaddüm hakkı devresinde müracaatın reddini icabettiren sebepler dolayısiyle iptali ci
hetine gidilmez. Hare tediyesi, sahanın 2 000 hektara taksir ettirilmesi, 14 ncü maddede sayılan sa
halara vâki kısmi tedahülün ref'i gibi hususlar ikmal ettirilir. 

7 nci maddeye göre memnu kimseler veya medeni haklarını kullanmaya ehil olmıyan Türk va
tandaşı veya ecnebi tâbiiyetini haiz hakiki veya hülonî şahıslar uhdesinde bulunan veya tamamı 
14 ncü maddede sayılan sahalar içinde kalan veya sınırları gayrimuayyen olan arama ruhsatnamele
ri yukardaki hükümden faydalanamaz. 

Tedahül edilen sahalardan, hukuku ret veya iptal veya feshedilmiş bulunanlar yeni ruhsatna
menin şümulüne dâhil olur, bu bakımdan taksir veya iptal bahis mevzuu olamaz. 

Reddedilmiyecek işletme hakkı talepleri 

Ek madde 3. — Bir saha için işletme hakkı talebedildikten sonra mezkûr işletme hakkı talebi
nin, talebe mesnet teşkil eden arama ruhsatnamesinin iptalini icabettiren sebepler dolayısiyle reddi 
cihetine gidilmez. 

43 ncü maddeye müsteniden yapılan tetkikatta kemiyet ve keyfiyet itibariyle işletme tesisine el
verişli maden varlığı meydana çıkarıldığı tesbit olunan işletme hakkı talepli bir sahanın, sınır nok
talarının ya müracaat tarihinde veya ahlen yerlerinin tâyini mümkün olmak ve gaynn hakkı taal
lûk etmemek şartlariyle bâzı sınır noktalarının matlup evsafı haiz bulunmaması sebebiyle de o 
işletme hakkı talebi reddedilmez. Sahanın usulü dairesinde tahdidi yoluna gidilir. 

MADDE 3. — Aynı kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir : 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce antrasit, taşkömürü, linyit ve 
turp için doğmuş bulunan her türlü haklar maden kömürü için doğmuş sayılır ve re'sen Bakanlıkça 
kayıtlan tashih olunur. 

Ancak, bu suretle muamele ifası sırasında tedahüller zuhur ettiği takdirde : 
a) İşletme imtiyazı veya işletme ruhsatnamesi verilmiş veya bulunmuş maden karan alın

mış veya 57 nci maddeye göre işletme müsaadesi verilmiş veya işletme hakkı talebedilmiş bulu
nan sahalar arasındaki tedahülün ref'ine işbu bentteki yazılış sırası esas alınır ve sonra olanın 
evvel olana tedahülü ref'ettirilir. 

b) Arama ruhsatnamesi ve takaddüm hakkı sahalarının (a) bendinde sözü geçen sahalara 
tedahülleri ref'ettirilir. 

c) Arama ruhsatnameleri arasında veya arama ruhsatnameleriyle takaddüm hakkı sahalan 
arasında veya yalnız takaddüm hakkı sahaları arasındaki tedahüllerin ref'i için evvelâ memle
kette mevcut ve müteamil esaslara göre mütedahil kısımda bulunan kömür cinsi tâyin edilir : 

1. Yanlış kömür ismi kullanmak suretiyle yapılmış olan müracaatlerin doğru kömür adiyle 
yapılmış müracaatlere tedahülleri ref'ettirilir. 

2. Doğru adiyle müracaat edenlerin kendi aralannda veya yanlış isim kullanmak suretiyle 
müracaat etmiş olanların kendi aralanndaki tedahüllerinin ref'inde takaddüm hakkı tarihleri 
esas alınır. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun neşri tarihinden önce verilmiş olan arama ruhsatnameleri
nin 32 ve ek 1 nci maddelere intibakı usulü aşağıda gösterilmiştir : 

1. Bu kanunun neşri tarihinde meriyette bulunan arama ruhsatnamelerinden fennî aezaret-
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çişi olanların sahipleri &2 nci madde hükmünü yerine getirmiş sayılır. Fennî nezaretin inhilâli-
ne mütaallik hükümler mahfuzdur. 

2. Bu kanunun neşri tarihinde iki yıllık meriyet müddetinin 1,5 yılı geçmiş olan maden ara
ma ruhsatnamelerinin sahipleri fennî nezaretçi tâyin etmekle 32 nci madde hükümlerini yerine 
getirmiş sayılır. Fennî nezaretin inhilâline mütaallik hükümler mahfuzdur. 

3. Bu kanunun neşri tarihinde meriyet müddetinin bir yılını doldurmuş olan arama ruhsat
namelerinin sahiplerine 15 gün zarfında fennî nezaretçi temin etmeleri lüzumu yaa ile ihtar 
edilir. Hilâfına hareket halinde e k i nci maddenin 4 ncü fıkrası hükümleri tatbik olunur. 

4. Bu kanunun neşri tarihinde meriyet müddetinin ilk yılını henüz doldurmamış olan ara. 
ma ruhsatnameleri ek 1 nci madde hükümlerine tabidir. 

Şu kadar ki, bunlardan meriyet müddetinin 10 ayı geçmiş bulunan arama ruhsatnamelerinin 
sahipleri hakkında işbu geçici maddenin 2 nci bendi hükümleri tatbik edilir 

5. Bu kanunun neşri tarihinde meriyette bulunan arama ̂ ruhsatnameleri, zamanında yıllık 
rapor tevdi edilmemesi veya mevdu raporlann talimatnamesine uygun olmaması sebepleriyle, 
iptal edilmez. 

6. Bu kanunun neşri tarihine kadar yapılmış olan işletme hakkı taleplerinin yürütülmesine, 
bu işletme taleplerine mesnet teşkil eden arama ruhsatnamelerine fennî nezaretçi tâyin edilme
miş olması veya talimatnamesine uygun yıllık rapor verilmemiş bulunması sebepleri mâni teşkil 
etmez. 

7. İşbu maddeye göre 32 nci madde hükümleri yerine getirilen arama ruhsatnameleri saha
larından bu kanunun neşri tarihinden önce çıkarılıp da fennî nezaretçisi tâyin edilmemesi sebe» 
biyle 121 nci maddeye müsteniden Hazine malı sayılmasına teşebbüs edilen cevherler istirdada 
tabi tutulmaz. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe konulmasından önce 6309 sayılı Kanunun 43 
ve 44 veya 45 nci maddelerine göre yapılmış ve reddedilmemiş bulunan işletme hakkı talepleri
nin 43, 44, 47 ve 48 nci maddelere intibakı aşağıda gösterilmiştir : 

I - Arza tatbiki yapılmış olup bunun neticesinde, 
a) Kemiyet ve keyfiyet bakımından bir işletme tesisine elverişli maden varlığı meydana 

çıkarılmamış olan işletme hakkı talebi reddolunur. 
b) Mevdu vesikalarının mahalline uygun olduğu tesbit edilenlerin, ayrıca bir vesika veril

mesine hacet kalmaksızın, muameleleri yürütülür. 
c) Mevdu vesikalarında hata veya noksanlar tesbit edilenler hakkında 48 nci madde hü

kümleri tatbik olunur. 
II - Mevdu vesikaları tarzı tanzim itibariyle kanun ve talimatnamesine uygun görülmüş fakat 

arza tatbikleri yapılmamış olan işletme hakkı taleplerine ait vesikalar mahalinde tetkik ve tahkik 
olunur. Bunun neticesinde, -

a) Kemiyet ve keyfiyet bakımından bir işletme tesisine elverişli maden varhğı meydana çı
karılmamış olduğunun tesbiti halinde işletme hakkı talebi reddolunur. 

b) Vesikalarının mahalline uygun olduğu tesbit edilenlerin, ayrıca bir vesika verilmesine ha
cet kalmaksızın muameleleri yürütülür. 

c) Vesikalarında hata veya noksanlar tesbit edilenler hakkında 48 nci madde hükümleri tat
bik olunur. 

III - I ve II nci bentlerinin şümulü dışında kalan bilcümle işletme hakkı talepleri hakkında 43 
ve mütaakıp maddeler hükümleri tatbik olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun neşri tarihinde, işletme ruhsatnamesi veya işletme imti
yazı itası kararlaştırıllması üzerine altı ay zarfında kanuni harcın tediyesi^ damga pulunun tevdii 
ve Bakanlığa müracaatle mukavele ve şartnamenin imzası ve teati edilmesi lüzumu bildirilenler
den gerekli harcı yatırıp damga pulunu tevdi ettiği halde imza ve teati için müddetinde Bakanlı-
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ğa müracaat etmemiş olmaları sebebiyle 66 net madde mudbince işletme kararı hükümden sakıt 
olmuş duruma düşenlere Bakanlıkça imza ve teati için iki aylık bir müddet daha verilir. 

Bu müddet içinde Bakanlığa müracaatla mukavele ve şartnameyi imza ve teati edenlere ait iş
letme hakkı muameleleri tekemmül ettirilir. Aksi takdirde işletme hakkı verilmesine ait karar ip
tal olunur. 

OEÇÎCÎ MADDE 5. — Tek cins madene münhasır olan veya 148 nci maddenin (A) bendi gere
ğince müddetinde tek cins maden haline getirilen ihale taleplerinden 11 . 9 , 1954 tarihine ka
dar 6309 sayılı Kanunun 43 ve 44 veya 45 nci madelerine uygun hale getirilmemiş olanlar hü
kümden sakıt olmuş sayılamaz ve bu kabil talepler hakkında geçici 3 ncü madde hükümleri uy
gulanır. 

OEÇÎÜÎMADDE6.— 
I - Mülga Maadin Mevzuatı zamanında ita edilmiş olup, 11 . 3 .1954 tarihinde yürürlükte bu-

bendine uygun şekilde yerine getirenler, 
a) 6309 sayılı Maden Kanununun 149 ncu maddesinin (A) ve (B) bentleri hükümlerini (O) 

bendine uygun şekilde yerine getirenler, 
b) Veya durumları itibariyle bahis konusu devir hükümlerine tabi olmıyanlar, 
149 ncu maddenin (D) ve (E) bentleri ile faaliyete mtitaallik son fıkrası hükümleri yerine geti

rilmemiş dahi olsa aynı maddenin son fıkrası gereğince hükümleri sakıt olmuş sayılmaz: 
Bu kabil işletme ruhsatnamelerine müsteniden yapılmış olan tecdit veya imtiyaza tahvil talep

leri usulü dairesinde yürütülür. Şu kadarki, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte itasından iti
baren on yılı geçmemiş olan işletme ruhsatnamesine müstenit tecdit veya imtiyaza tahvil talebi 
sahipleri en geç üç ay içinde Sanayi Bakanlığına bir dilekçe ile müracaatle vâki talebinden vaz
geçebilir. Bu vazgeçme alâkalının işletme ruhsatnamesinin itasından itibaren 10 yılın son gününe 
kadar yeniden tecdit veya imtiyaza tahvil talebinde bulunmasına mâni teşkil etmez. 

II - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, itasından itibaren on yıl geçmemiş olan ve yukarı
daki fıkranın (a) ve (b) bentlerinde zikredilen durumda bulunan işletme ruhsatnamelerinden; 

a) 149 ncu maddenin (D) ve (E) bentleri ile faaliyete mütaallik son fıkrası hükümlerinin yerine 
getirilmemesi veya beş yıllık sürenin sona ermiş olması sebebiyle muameleden kaldırılanlar, 

b) Veya vâki tecdit veya imtiyaza tahvil talepleri kabul edilmiyen veya reddedilenler, 
Aramalara serbest bırakılmış dahi olsalar üçüncü şahısların hakları taallûk etmediği ve en geç 

üç ay içinde bir dilekçe ile Sanayi Bakanlığına müracaat edildiği takdirde bunlar hakkında yu
karıda (I) numaralı fıkrada yazılı hükümler uygulanır. 

l î l - Bahis mevzuu tecdit veya imtiyaza tahvil taleplerine müsteniden maden sahasında istihsal 
faaliyetinde bulunulması ve istihsal edilen cevherlerin imran talep edildiği takdirde, bu talepler 
hakkında Maden Kanununun 57 nd maddesi hükümleri tatbik olunur. 

GEÇÎCÎ MADDE 7. — Mülga Maadin Mevzuatı zamanında ita edilmiş olup 11 . 3 .1954 tari
hinde yürürlükte bulunan ve 6309 sayılı Maden Kanununun 150 nci maddesinin yalnız muaddel 
(A) bendi hükmünü yerine getirmiş olan işletme imtiyazlarının Maden Kanununa intibakı temin 
edilmiş sayılır. Bunlar hakkında 150 nci maddenin (I) ve (J) bentleri hükümleri tatbik olu
nur. 

Bu kabil imtiyazlı madenlerde 150 nci maddenin (C), (D), (E) ve (F) bentleri hükümlerinin 
yerine getirilmemesi sebebiyle işletme imtiyazı feshedilmez, (D) bendi hükmü tatbik olunmaz. 
Mümessil, fennî nezaret ve faliyet bakımlarından 81, 82, 74 ve mütaakıp maddeler hükümleri uy
gulanır. 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 33 ve 45 nd maddeleri kaldırılmıştır. 
MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. MecM (S. Sayısı: 131) 



— » -

Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 1.4. 1963 
Esas Kot 1/285 

Karar No: 2 

Yüksek Başkanlığa 

Maden Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında Hükümetçe hazırlanan kanun tasarısı ile Tunceli Senatörü Mehmet Ali Demir 
ve arkadaşları tarafından yapılan kanun teklifinin tetkiki, bu maksatla kurulmuş bulunan Geçici 
Komisyonumuza tevdi edilmiştir. 

Kanun tasarısı ile ilgili olarak muhtelif teşekkül ve,müesseselerden ve bu meyanda Türkiye 
Maden Mühendisleri Odası tarafından bâzı talep ve temenniler izhar olunmuştur. 

Mevzuun önemi itibariyle, bu talep ve temenniler de nazara alınmak suretiyle tasarının evvel
emirde bir su komisyonu tarafından incelenmesi isabetli görülmüştür. 

Teşkil edilen su komisyonun hazırladığı rapor esas alınmak suretiyle tasarı Geçici Komisyon ta
rafından Hükümet temsilcilerinin de hazır bulunduğu mütaaddit toplantılarda tetkik ve müzakere 
edildi : 

Kanun tasarısının çok şümullü olması, yeraltı servetlerimizin hüsnü istismarı ile ilgili bulun
ması, kalkınma plânı ile derpiş edilen önemli konular meyanında bulunması göz önünde tutularak 
ve aynı zamanda mevzuat hükümleri arasında ahenk sağlıyacağı umularak tetkikler, Maden Kanu
nunun tümüne teşmil olunmuştur. 

Kanun tasarısında dermeyan edilen gerekçeye iltihak olunmakla beraber, maden haklarının ik
tisabı ile ilgili usuli muameleleri kolaylaştırmak, madenciye muhtacolduğu teknik hizmet ve yardı
mı sağlamak, müktesep haklan himaye etmek, madencilik sahasına yatırımı engelleyici ve itimadı 
sarsıcı halleri ortadan kaldırmak, maliyeti indirmek ve maden istihsalini artırmak maksadiyle 
bâzı maddeler üzerinde değişiklikler yapılması uygun bulunmuştur. 

Ezcümle Hükümet tasarısında derpiş olunmıyan 7, 24, 40, 53, 59 ve 88 nci maddelerin tadili 32 
nci ve ek birinci maddelerin ilgası, yeni iki ek madde ilâve edilmesi zaruri ve isabetli görülmüştür. 

Hükümet tasarısının 12, 17, 25, 28, 29, 47, 58, 65, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 79, 81, 84, 104, 105,. 
109, 110, 111, 117, 120, 140, 152 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının 1, 2, 8, 15, 18, 20, 26, 27, 36, 43, 44, 48, 49, 52, 57, 62, 63, 66, 78, 82, 85,86,, 
115, 119, 121, 122, 141, 144 ncü maddeleri üzerinde bâzı tadil ve tashihler yapılmıştır. Şöyle ki : 

Tasarının, Maden Kanununun değiştirilen maddelerini tadadeden birinci maddesine komisyonca 
değiştirilmesi uygun bulunan 7, 24, 40, 53, 59 ve 88 nci maddeleri ilâve olunmuş, kaldırılan 32 nci 
maddenin numarası ise çıkarılmıştır. 

Birinci madde •— Maden sayılan maddeleri tarif eden birinci maddenin ilk fıkrası tatbikatta te
reddüde mahal kalmıyacak şekilde düzeltilmiştir. 

Metindeki tadatta Tungsten madeni yurdumuzda maruf ismi olan volfram olarak değiştirilmiş, 
birçok arama ve işletme hakkı alınmış olan manyezit metne ilâve olunmuş, tuzların tadadına ait 
kısmı daha da açıklanmıştır. 

Kanun tasarısında unutulmuş olan gazlar ilâve edilmiştir. Şu kadar ki, muayyen bir sahada ma 
den ihtiva eden gaz ve suların Maden Kanununa tabi olabilmesi için muhtevi bulundukları madenî 
maddelerin işletmeye elverişli bulunmaları icabedeceği tabiîdir. 

Her hangi bir maden tezahürünü taşıyan bir sahada aynı zamanda o madeni ihtiva eden su veya 
gaz da mevcudolduğu takdirde bunların ayrı ayrı haklara mevzu teşkil etmiyeceği, tek bir arama 
veya işletme hakkı konusu olacağı, meselâ bakır madeni için alınan bir arama hakkının bu saha
daki bakirli suya da şâmil olacağı hususunun tavzihi faydalı görülmüştür. 
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Maddede tadadedilen maden ve tuzlar, ayrıca tadadedilmemiş bulanan bütün mürekkeplerine 
şamildir. Metinde ayrıca tasrih olunan mürekkebat üzerinde hak iktisabı münhasıran bunların ta-
lebedilmesine bağlı olacaktır. 

Oniks, esası silis olan bir madde olup mermer teşekkülâtiyle ilgili değildir. 
Maden taleplerinde maden isimlerinin namı diğerlerinin yazılmış, olması halinde 12 nci madde 

hükümlerinin nazara alınacağı tabiîdir. 
İkinci madde — Taşacaklarının işletme ve istismarı taşocağı ilmühaberi ve taşocağı ruhsatı 

istihsaline bağlı ,bulunduğu cihetle maddeye taşocağı ilmühaberi de ilâve olunmuştur. 
Taşacaklarının işletilmesinde madenlerde olduğu üzere arama devresi mevcut değildir, İlmü

haber veya ruhsat istihsal edilmiş taşocağı sahasında girişilen faaliyet madenlerdeki işletme faa
liyetine müşabihtir . Bu itibarla, Maden Kanunu şümulüne alınacak taşocağı ilmüha!ber ve ruh
satlarının arama muamelesine tabi tutulmasına lüzum yoktur. Bu kabîl taşocağı sahalarının iş-
leşme hakkı mevzuu yapılması 'isabetli ve faydalı görülmüştür. Bunların 'bulunmuş maden ha
line getirilmesi suretiyle maden siciline tescilini temin etmek lâzımdır. Bu husus için mukbazi 
vesikaların ihzarı ve tevdii usulü talimatname ile Itesbit olunacaktır. 

Diğer taraftan 'bir kısım taşocağı ilmühaberi sahiplerinin arazi sahip ve zilyetleriyle bâzı 
malî münasebetleri mevcndolabİlrr. Müktesep hak halinde bulunan bu gibi hakların o ilmühabe
rin müddetine ımunlhasır olmak kaydiyle devamı maddeye ilâve olunmuştur. 

Taşocaklarına ait mukarrer ve nispî resimlerle, müzayede ile ita olunan ruhsatlara ait.tesbit 
edilen diğer malî taahhütler il özel idarelerine ait bulunmaktadır. Maden Kanunu şümulüne 
alman bir taşocağı ilmühaberi ve ruhsatına ait bu gibi malî mükellefiyetler bunların müddetleri 
ile mukayyet lolmak şartiyle yine il özel idaresine" ödenecektir. Bu devre zarfında alâkalı ayrıca 
devlet hakkına tabi lutulımıyaeaktır. Şu kadafki, ruhsat veya ilmühaberin müddeti hitama er
dikten sonra alâkalı taşocakları ile ilgili malî mükellefiyetlere bağlı olmıyacak, diğer madenciler 
gibi devlet' hakkına tabi tutulacaktır. Bunlara aıit muamelelerin tatbik 'şekli ve usulü talimat
namede gösterilecektir. 

Yedinci madde — Resmî vazifeleri ve bunlara yakınlıkları dolayısiyie madenler üzerinde hak 
iktisabetmesi memnu 'bulunan hakiki şahıslar mülga Maden Mevzuatiyle ço'k 'geniş tuitulmak'ta idi. 

1322 tarihli Maadin Nizamnamesinin '30 ncu maddesiyle derpiş •edilen 'konudaki hüküm, şü
mulü daraltılmak suretiyle 0309 numaralı Maden Kanununun yedinci maddesinde yer almıştır. 

Bu ımevzudaki hükmün şümulünün daraltılması tatbikatta, b i r mahzur ve aksaklık tevlidetme-
•ı niştir. 

Bu İtibarla, maden araıma veya işletme haklarının iktisabı memmıiyetinin sadece devlet' nve-
inurlarına inhisar ettirilmesi uygun mütalâa edilmliş ve yedinci madde buna göre tadilen tanzim 
olunmuştur. 

•Teklif edilen metindeki memur 'tabiriyle, Memurin Kanununda tarifi yapılmış olan memur 
kasteditmişıfâr. : ' • 

'Sekizinci madde Müsadereye tabi cevherlerin icabında-bedellinin alınması suretiyle alâkalı
ya bırakılması hususunda kabul edilen hüküm maddeye son fıkra olarak eklenmiştir. 

'Onbesinci madde — Müsadereye tabi 'cevherlerin icabında bedelinin alınması suretiyle alâka
lıya bırakılması hususunda kabul edilen hüküm'maddeye son fıkra olarak eklenmiştir. 

OnsekMnci madde — Maden arama ruhsatnamesi istihsalini ••engelliden.' sebeplerin başında, 
sahayı çevrelemek için alınması iktiza eden sınır noktalarının muayyen vâsıf ve şartları haiz ol
maması veya 1/200 000 lik paftalar üzerinde seçilen bâzı noktaların malhallinde mevcut bulun
maması gelmektedir. • • . - . -

Gerek müteşebbisleri ve gerekse idareyi büyük müşüşkiillere sokan ve bir sürü tedahül vö hudut 
ihtilâflarına yol açan bu kanunun halli yurdun belli parsellere ayrılması ve maden haklarının 
bu muayyen parsellere göre itası usulünün tahakkuk ve tatbikine bağlr olacağı bilinmektedir.. 

Şu kadar ki, bu usulün tatbiki evvelemirde yurdumuzun sıhhatli bir haritasının yapılmış" ol
masına mütevakkıf bulunmaktadır; 
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ideal ©l*ıu bu usule bir başlangıç olmak üzere Harita Genel Müdürlüğüne ait 1/25.000 ilik 

haritaların mevcutlarından istifade edilmesi faydalı görülmüş, ve maddeye bu hususu temin için 
hükümler konmuştur. 

Yirminci madde — Arama ruhsatnamesi müracaat dilekçesinde ve bilhassa krokide sahanın 
bağlı bulunduğu mülkî, taksimat hakkında kâfi bilgi mevcudolaeağı cihetle, dilekçede, il, ilçe, bu
cak ye. köyün tamamının yazılmış bulunmaması müracaatın keenlenıyekûn sayılması isabetli bu
lunmamış, bu husus maddeden çıkarılmıştır. 
-: Yirmidördüncü -madde -~ Bâzıvilâyetlerimizin, müşterek hudutlarının henüz katı surette tah-
didedilmediği bir kısmında ise ihtilâflar hâsıl olduğu görülmektedir. Diğer taraftan vilâyetler 
arasındaki hudutlar ekseriya maden sahaları sınırlarını tahdide elverişli muayyen hatlar şeklin
de bülıınnmmaktftdır. 

Bu dürftmlar, vilâyetlerin mücavir kısımlarında maden arama müracaatlarım zorlaştırmakta, 
takaddüm hakkı iktisabını ve ruhsatname istihsalini zorlaştırmakta ve hattâ bâzı ahvalde imkân
sız; kılmaktadır. 

Bu mahzurların bertaraf edilmesi maksadiyle tadil lâyihasında gösterilmiyen 24 neü madde ele 
alınmış, yetti bir şekil verilmiştir. 

ŞIL kiiidai' ki, maddenin ikinci fıkrasında, tadil en derpiş edilen yeni hükümle, ilk fıkrada mev
cut esasın bertaraf edilmesi düşünülmemiştir. 

Tatbikatta, komşu vilâyetler hududu civarında yapılan müracaatların durumu ve "takaddüm 
hakkinin şümulü tâyin edilirken bu hususa dikkat ve itina gösterilecektir. 

Yirmialtıncı madde — 18 nei maddenin ikinci fıkrasına ilâve edilen hükümle 1/25.000 lik ha
ritalar üzerinden sınır noktaları seçilmesi kabul edilmiş, bulunmaktadır, ölçüye dayanan bu nok
talar bakımından mahallinde ayrıca bir keşif ve tahkikat icrasına lüzum olmadığı düşünülmüş, bu 
kabil noktalarla çevrelenmiş, sahaların keşif ve tahkikattan istisna edilmesi lüzumu bu maddeye 
eklenmiştir. 

Yirnıiyediııci. madde' — Keşif ve tahkik heyetine, tapu f^n memuru ile orman teşkilâtına men
sup" salahiyetli bir şahsın iştirak ettirilmesinin .sebebi, iller hududu ile olan durumun tâyini ve 
krokideki ölçü ve beyanın uygun olup olmadığının tetkiki ve ormanlık bölgelerde alınacak ted
birlerin tesbiti hususlarını temin gayesine matuf bulunmaktadır. Ormanlık bölgelerde heyete sa
dece orman idaresine mensup bir teknik elemanın, vilâyet hudutları civaçındaki müracaatlarda 
ise tapu fen memurunun heyete katılması maksadı temine kâfi gelecektir. 

üyelerinin adedinin çoğaltılması-heyetin teşkilini zorlaştıracağı gibi yolluk bakımından da kül
feti artıracaktır.; Bu sebeple sahanın ormanlık bölgede bulunup bulunmaması veya birden fazla vi
lâyet hudutlarını alâkalandırıp alâkalandırmaması durumlarına göre valiliğin bu teknik eleman
lardan, sadece birini seçerek heyete dâhil etmesi uygun bulunmuş, gerekli hüküm maddeye konul
muştur. 

Otuzaltınci madde — Müsadereye tabi cevherin icabında bedelinin alınmam suretiyle alâkalıya 
bırakılması hususunda kabul edilen hüküm, maddeye son fıkra olarak eklenmiştir. 

-Kırkıncı madde — Hükümet lâyihasında meveudolmıyan bu madde, tatbikatta hâsıl olan bir 
tereddüdü izale ve aynı zamanda yeni yedinci maddeye tevafuku teinin maksadiyle tadil edil
miştir. 

Şöyle k i ; ölüm tarihinden itibaren .altı ay içinde hukukun tamamı. tek şahıs uhdesinde toplan
ması temin olunan hallerde ayrıca mümessil tâyinine lüzum bulunmıyacağı cihetle keyfiyet mad
denin üçüncü fıkrasında tasrih edilmiştir. 

Yedinci madde ile ilgili hususa maddenin ikinci fıkrasında yer verilmiştir. 
Kırküçüncü madde—• Sahada yapılacak tetkikat sırasında arama yerlerini göstermek üzere 

arayıcı veya vekilinin heyete katılması lüzumlu bir keyfiyettir. Ancak, arama yerlerinin kolay
lıkla bulunması mümkün olan hallerde arayıcı veya vekilinin heyete katılmasına zaruret olmıya-
bilir. Bu takdirde bunların heyete katılmamasının talebin reddine se)bep teşkil etmemesi gerekir. 
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Diğer taraftan ilk davete mazereti sebe'biyle iştirak edemiyen arayıcı veya vekiline mazeretlerinin 
zevaline kadar imkân bırakılması hakkaniyete uygun düşecektir. Bu cihetler maddede tasrih 
olunmuştur. 

Bundan başka alâkalıya verilecek mühletler hususundaki takdirî hüküm, kanuna tek müddet 
konulmak suretiyle değiştirilmiş, isabetsiz takdire matuf istikrazlar önlenmek istenmiştir, 

Kırkdördüncü madde — Bu maddedeki tadil, mühletin hadd'ınin kanunda gösterilmesi ve yö
netmeliğin Sanayi Bakanlığınca (hazırlanması hususlarından ibarettir. 

Kırksekizinci madde — Bâzı sahalarda ilk tetkikler neticesinde toplanan malûmat, işletme ta
lebi vesikalarının mahallinde tekrar tetkikine lüzum bırakmıyacak şümul ve * kifayette olabilir. 
Usulî bir hüküm mülâhazası ile mahalline tekrar gidilmesi külfet olacağından bu cihet maddeye 
konulan hükümle önlenmek istenmiştir. Alâkalıya vesikalarını ikmal ve tashih zımnında verilecek 
mehiller, idarenin takdirine bırakılmak istenmemiş, kanunda gösterilmesi uygun bulunmuş ve 
maddede buna göre düzeltmeler yapılmıştır. 

Kırkdokuzuncu madde — Bu maddedeki tadil, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünce bulu
nan madenlere ait arama masraflarının tâyini ile ilgili bulunmaktadır. 

Enstitüce girişilen aramalar sırasında bâzı sahalara büyük masraflar yapılmış olduğu halde 
meydana çıkarılan tezahür önemli bulunmıyabilir. İhtiyar edilen bütün masrafın tahsili istenil
diği takdirde madeni işletmeye talip çıkmıyacağı aşikârdır. İşletme şartları meyanma ithal edi
lecek masrafın o sahadaki rezervin durumu ile kemiyet ve keyfiyeti ile mütenasip bulunması tabiî 
ve zaruridir. Bu cihetlerin takdiri ve ödenecek meblâğın tâyini Sanayi Bakanlığına bırakılmıştır. 

Elliikinci madde — Kanunda ve şartnamede gösterilen hallerde teminattan sarfiyat yapılması 
lâzımgeldiğine göre, teminatın nakit olarak tevdii zaruri görülmüştür. 

Bu madde ile derpiş edilen teminatın nakdî olması, eski madde iblâğı veya yeniden teminat 
tevdii için alâkalıya ne kadar mühlet verileceği hususları maddede tasrih ve tavzih olunmuştur. 

Elliüoüncü madde — Kanun tasarısında nıev eudolmıyan (bu maddedeki tadil ise, tatbikatta 
hâsıl olan Ibir (tereddüdü izale nıaksadiyle ilk fıkrada yapılan bîr tavzihten ibiaretttfir. 

Bulucuya, rüçjhan hakkını istimal için tebliğ edilecek şartname, 62 ııei aa&ddeye göre hazırlanıp 
itiraz edilmemek, veya Devlet iŞûraismca tasdik veya teadii edilmek suretiyle kati şeklim alan 
şaTtnamedir. Bu cihet iEk ükraya tavzihen ilâve olunmuştur. 

Elliyedincl madde — »Bu maddedeki tadil mühletle llIgilMir. 
Ellfidolku'zuncu madde — Hükümet lâyihasında göisteriluüyen(bu madjde, kırkıncı maddede bil

dirilen sebeplerle tashih ve tavzih maksadiyle k omisylonea «tadil olunmuştur. 
Altmışikînei madde — Bu maddedeki tadil, işletme nıhisatnameleriniıı tecdüdıine mütaallik 

bulunmaktadır. Sahada işlenecek rezervin mevcu dolması ve işletme ruhsatnamesi müddeti içinde 
teddît talebedilmesi halinde bu talelbin kabulü uygun (bulunmuş ve lâyihada idareye takdir hak
kı tanıyan hülküm değiştirilmiştir. Buridan başfca tecdit taleplerinde, işletme projesi ve maikta 
plânları ıgibi birtakım vesikaların tevdii icabede çektir. Aneak «sınırda (bir değişiklik olımıyaeağı 
cihetle ayrıca smır haritası istenmesine lüzum görülmemiştir. 

$u kadar ki; mülga mevzuat zamanında ita edilmiş 'bulunan işletime ruhsatnamelerinde hari
ta -.aranması fcabedefbilir. Bu cihetler ıgöz önünd e tutularak tecdit talepleri hakkında işletme ta
leplerime ait hükümlerin tatbik olunacağı ma)dd eye ilâve edilmiştir. 

Altmış'üçüncü madde — İdareye takdir hakiki tanıyan hüküm tâdil edilmiştir. 
Alttmışaltıncı ımadde — Bütün 'safihalardan ge çerek tekemmül etmiş Ibir işletme hakiki talebinin 

ıısuli bir muamele dolayısiyle reddine yol açılıma ması içki maddede (bir tavzih «yapılmıştır. 
YetmişjşekizincS majdde — İşletme rahsatnam esi ve imtiyazlardan alınan teminatların miktar

ları ayrı olduğu eihetle, bu maddeye .ait müeyyi denin tatbikinde eşitliği temin icjin (teminatın 
yarısı) tabiri (500 lira) alarak değiştirilmiştir. 

ıSeksendıkinci madde — Bu maddedeki değişik lik daimî olarak iş başındıa 'bulunması iktiza eden 
teOmik personele aittir, 
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Bu personelin tahsil ve tecrübe talkımlarından istihdam edileceği vaızifeyi ifaya liyakatli ve eh

liyetli bulunması tabiî ve zaruri görülmüş, hüküm Ibuna göre düzeltilmiştir. 
Ancak bu kabil teknik personelin aded itiba riyle de mevcut işletmelerimizde yeteri kadar bu

lunmaları lâzımgeldiğini kayda hacet yoktur. 
Bu sebeple bu hükmün tatbiki, Devletçe okullar veya kurslar açılmak suretiyle bunların kâfi 

miktarda yetiştirilmelerinin temini zamanına talik olunmuştur. 
Seflösenbeşinici madde — Bu maddede geçen teminattan irad kaydı, hükümleri cezada eşitliği 

temin malksadiyle muayyen meblâğlar şeklinde tashih olunmuş, fesiih müeyyidesi yerine faaliyetin 
tatili ikame edilmiştir. 

ıSeksenaltmcı madde — Maddedeki fesih müeyyidesi ç^k ağır bulunduğundan faaliyetin tatili 
şeklinde değiştirilmiştir. 

ıSensensekizinci madde — Hükümet lâyihasında gösterilmdyen bu madde, kırkıncı maddede bil
dirilen sebeplerle tashih ve tavzih maksadiyle komisyonca taıdil olunmuştur. 

Yüz- onbeşinci madde — Dünya memleketlerinin birçoğunda madenlerden alınmakta olan Dev
let hakikinin tamamen kaldırıldığı ve madenlerden beklenen Hazine menfaatinin gelir vergileri 
yolu dle sağlandığı malûmdur. 

Son yıllardaki dış rekabet karşısında maden ihracatımızın temini ve maden istihsal sanayii
mizin himayesi gayesiyle maliyete müessir olan Devlet hakkının asgari bir seviyeye indirilmesi 
bir zaruret halini almıştır. 

Diğer taraftan Devlet hakkı yolu ile Hazineye sağlanan varidatın büyük kısmının İktisadi 
Devlet Teşekküllerine ait madenlerden sağlandığı görülmektedir. 

Bundan başka halen faaliyette bulunan maden lerden birçoğu % 1 Devlet hakkına tabi bulun
maktadır. 

Bu sebeplerle Devlet hakkının nisbetinîn % 1 »olarak tesbiti uygun görülmüştür. 
Yüz ondokıızumeıı .madde — Usulü dairesinde arama veya işletme halkkı alınmaksızın her han

gi bir sahadan çıkarılan "Cevherlerin müsadereye tabi olacağı bu madde ile tanzim edilmektedir. 
Usulsüz cevheri çıkaran şahıs ha'kkında girişilen takibat neticesine kadar bu cevherlerin imrarı 
kabil olamamaktadır. Ek dördüncü maddenin ge rekçesinde de açıklandığı üzere (bunların ızamaıı-
la bozulmasına veya israf edilmesine yol açılması doğru görülmemektedir. 

Diğer taraftan bâzı ahvalde usulsüz çıkarılan cevher miktar" itibariyle cüzi bulunmakta, Hazi
nece bunun zapt ve müsaderesi için değerinden fazla masraf yapılması lâzımgelmektedir. 

İşte bu durumlara yol açılmaması için madde ye ilâve edilen son fıkra ile gerekli hükümler ge
tirilmiştir. 

Yüz yirmibirinci madde — Müsadereye tâbi cevherin icabında bedelinin alınması suretiyle 
alâkalıya bırakılması hususunda kabul edilen hüküm maddeye son fıkra olarak eklenmiştir. 

Yüz yirmiikinci madde — Bu maddedeki tadil, müsadereye tabi cevherlere ımütaallifc son 
fıkranın ilâvesinden ibarettir. 

Yüz kırkbirinei madde — Bu maddede geçen (2490 sayılı Kanun) tâbiri (Hazine emvalinin 
satışı hakkındaki Kanun) şeklinde tavzih ve tashih olunmuştur. 

Yüz kırkdördüncü madde — Bu maddedeki değişiklik; harcırah avansının malsandığı dışın
da idarece bildirilecek bir bankaya tevdiini temin etmek ve alâkalıya verilecek mühletin haddi
ni kanunda tasrih eylemekten ibarettir. 

MADDE 2. — Ek maddelerden bahseden bu maddedeki tadilât şunlardır; 
Hükümetçe hazırlanan tadil tasarısmda üç ek madde mevcuttu. Birinci ek madde, arama dev

resindeki fennî nezarete mütaallik bulunmaktad ir. Arama devresine ait fennî nezaret hükümleri
ni taşıyan 32 nci madde komisyonca tamamen k aldırılmış olduğundan teklif edilen ek birincû 
maddenin de ıııulhaf asasına lüzum kalmamış ve bu madde tasandan çıkarılmıştır. 

Bu sebeple Hükümet tasarısının ek ikinci maddesi bilinci ek madde ve bunu takibeden ek 
üçüncü maddesi de ikinci ek madde olarak sıralanmıştır. 
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Komisyonca yeniden kabul edilen ayrı iki ek 'madde üç ve dördüncü e)k maddeler şeklinde 
tasarıya ithâl olunmuştur. 

Ek birinci madde ----- Bu maddedeki değişiklik, üçüncü ve dördüncü fıkralarla ilgili bulunmak
tadır. Yürürlüğe giren bir arama ruhsatnamesinin, kendisinden önce istihsal edilip de iptal-olunan 
bir hak sahasına tedahülü sebebiyle hükümsüz sayılmıyaeaği üçüncü fıkra ile tanzim olunmuştur. 
Hu hükmün tedvininden maksat, kendisinden önce vâki olmakla beraber ret, iptal veya feshedilen 
ve binnetice aramalara serbest bırakılması lâzımgelen geçmiş bir muamelenin, mer'i bir hakkın red
dine yol açmamasını temin gayesine matuf bulunmaktadır. 

Aramalara serbest bırakılması lâzım gelen saha tabiriyle, açılma zamanı ve usulü Maden Kanu
nunun muhtelif maddelerinde derpiş edilen sahalar kastedilmiştir. 

Tatbikatta iltibas ve tereddütlere yol. açılmaması için üçüncü fıkra teklif sebebine uygun şe
kilde yeniden ve açık olarak tanzim edilmiştir. 

Bu maddenin ikinci fıkrası hükmünün tatbikini sağlıyacak müeyyide dördüncü fıkraya ilâve 
olunmuştur. 

Ek ikinci madde — Bu maddede, kendisine takaddüm edvn ve fakat ret, iptal veya feshedilmiş 
bulunan bir hakkın binnetice aramalara açılması lâzımgelen bir sahanın, işletme hakkı talebinin 
reddine sebep teşkil etmiyeceğini göstermektedir. 

Aramalara serbest bırakılması lâzımgelen saha tabiriyle, açılma zamanı ve usulü, Maden-Kanu
nunun muhtelif maddelerinde derpiş edilen sahalar kastedilmiştir. 

Böyle bir işletme talebinin dayandığı arama ruhsatnamesi bakımından ek ikinci madde ile tanzim 
olunan hususlardan da faydalanacağı tabiî görülmekle beraber keyfiyetin ayrıca maddede tasrihi 
tereddüdü izale bakımından faydalı mülâhaza edilmiştir. 

Ek üçüncü madde — Maden sahalarından çıkarılan cevherler üzerinde bunları çıkaran şahsın 
mülkiyeti hakkı taallûk etmekle beraber, Devlet hakkına tabi bulunması ve döviz mevzuu teşkil 
etmesi bakımlarından umumun menfaatiyle de yakinen ilgili bulunmaktadır. 

Sahalardan çıkarılıp imrar edilmek üzere stok edilen cevherlerden, bâzıları zamanla bozulmaya 
müsaidolduğu gibi, diğer bir kısım cevherler de harici tesirat sebebiyle zıyaa, mâruz bulunmakta
dır. 

Bundan başka ihraç konusu teşkil (.nlen cevherlerin satışı, dış piyasaların talebine bağlı bulun
maktadır. Bu. sebeplerle istihsal edilmiş cevherlerin istihsali ınütaakıp imrarı her bakımdan lâzım 
ve isabetli olacağı aşikârdır. 

Hal böyle iken usulsüz çıkarılması (Maden Kanunu madde 8, 15, 86, .119,121, 122) sebep ve mülâ-
lıazasiyle bir kısım cevherlerin, alâkalı hakkında girişilen, takibatın intacına kadar bekletilmesi 
yolu tutulmaktadır. Diğer bir kısım cevherlerin ise sahalar arasındaki hudut ihtilâfları yüzünden 
hak sahibinin tâyini hususunda tereddüt hâsıl olmakta, kaza mercilerine intikal eden ihtilâfların 
halline intizaren imrarat müsaadesi verilmemektedir. 

Her iki halde de gaye, çıkarılan cevherlerin bedelini İstihdaf ettiğine göre, bu bedelin peşinen te-
nıiıı ve emanete alınması suretiyle, millî servetin heder edilmemesi her bakımdan uygun mülâhaza 
edilmiştir. Bu hususları teminen ek üçüncü madde ilâve edilmiştir. 

Ek dördüncü- madde — Bu madde ile Maden Kanununun tatbikatına memur daireye ve maden
ciliğimize bir yenilik ve kolaylık getirilmektedir. Tesis edilen mütedavil sermaye ile, idare maden
ciler için lüzumlu birtakım hizmetleri ifaya imkân bulacaktır. Mütedavil sermaye mevzuu ile ilgili 
hizmetler için yapılacak bağışlar, Hazineye iadesi icabeden kâr ve hesaba ithal olunmıyacaktır. 

MADDE 3. — Tadil tasarısına eklenen geçici on maddeden 1, 2, 3, 4 ve 7 nci maddelerde bâ
zı tadil ve tashihler yapılmış; f>, 6, 8, 9 ve 10 ncu madeler de aynen kabul edilmiştir. 

Geçici birinoiı madde — Bu maddedeki değişiklik (C) bendi ile ilgilidir. Aynı mahalde çeşitli 
cins'kömür için arama ruhsatnamesi istihsal edilmiş veya takaddüm hakkı alınmış sahalar üzerin
deki muteber olacak hakkın tâyinini mezkûr sahalar arasındaki tedahüllerin ref'i hususunda o ara
zinin jeolojik yaşma göre taşıdığı kömür cinsinin esas alınması uygun bulunmuştur. 
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Bu maksatla evvelemirde Bakanlıkça mütedahil bölgelerde gerekli tetkikler yaptırılacak ve o 

arazinin jeolojik yaşı tesbit ettirilmek suretiyle buradaki kömür zuhurunun cinsi tâyin olunacak
tır. 

Mevcut ruhsatname veya takaddüm haklarından tâyin edilen kömür cinsine tevafuk eden esas 
alınacak ve muamelesi yürütülecektir. Diğerleri, esas alman bu ruhsatname veya takaddüm hak
kına tedahülleri nisbetinde gerekli taksirleri yapacaktır. Taksir suretiyle ref'i kabil .olmıyacak 
şekilde tedahül edenlerin ret veya iptali cihetine gidileceği tabiîdir. 

Geçici ikinci madde — Maden Kanununun 33 ncü maddesinin ilgası Hükümetçe, 32 nçi mad
desinin kaldırılması da komisyonca teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Bu iki maddenin ilgası karşısında geçici ikinci madde yeniden tertip edilmek suretiyle hazır
lanmıştır. Bu tasarı ile takibedilen esasa muvazi olarak 32 ve 33 ncü maddelere muhalefet sebe
biyle reddedilmiş olup sahaları henüz aramalara açılmamış bulunan işletme talepleri hakkında ge
rekli hüküm maddeye son fıkra olarak eklenmiştir. 

Geçici üçüncü madde — Vesikalarının uygun bulunmaması sebebiyle reddedilmiş bulunan işlet
me hakkı taleplerinin de bu tasarı ile getirilen hükümlerden istifadesi düşünülmüş maddeye son 
bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Bu kabil işletme taleplerinin yeni hükümlerden faydalanması sahaların aramalara açılmamış 
olması ve talep sahibinin altı ay zarfında müracaat etmesi şartlarına bağlanmıştır. 

Geçici dördüncü madde — işbu kanunun beşinci maddesinde yürürlük tarihi bakımından kabul 
edilen esasa göre geçici dördüncü maddede gereken düzeltme yapılmıştır. 

Geçici yedinci madde — Mülga Mevzuat zamanında verilen imtiyazların intibak durumlariyle 
ilgili geçici yedinci maddeye Hükümet gerekçesine uygun olarak vuzuh verilmiştir. 

Bu meyanda Maden Kanununun 150 nci maddesinin muaddel (A) bendi hükümlerinin yerine 
getirilmesi maksadiyle bu bentte gösterilen dört yıllık müddet içinde limitet veya anonim şirket 
teşkili suretiyle madenin bu şirketlere sermaye olarak vaz'edildiği halde devir beyannamesi tevdi 
etmemiş bulunanların durumu üzerinde durulması lüzumu hâsıl olmuştur. 

Madenin şirkete sermaye olarak vaz'ı halindebunları ayrıca devir formalitesinden istisna eden 
Ticaret Kanununun 139 ve 140 ncı maddeleri hükümlerinin bu durumun hudusuna yol açtığı anla
şılmaktadır. 

Kanunun esas gayesine uygun olarak birleşmeyi temin eden madencilerin, sırf usulî muamele
den ibaret olan devir beyannamesini müddetinde tevdi etmemiş olmaları dolayısiyle haklarında 
fesih müeyyidesinin tatbibı kanunun maksadına uygun düşmiyecektir. Bu sebeple bunlarla ilgili 
son fıkranın tanzimi yoluna gidilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetçe ilgası teklif edilen 33 ve 45 nci maddelere ilâveten komisyonca 32 
rici maddenin de kaldırılması uygun bulunmuştur. 

Maden Kanununun 32 nci maddesi arama ruhsatnamesinin yürürlük devresine ait fennî neza
rete mütaallik bulunmaktadır. 

Mülga Mevzuatta mevcudolmıyan bu hüküm, 6309 sayılı Kanunla getirilmiştir. Sekiz yıllık 
tatbikat devresi, gerek yurdumuzda mevcut teknik personelin adedce kifayetsizliği gerekse fiilen 
vazife almış olanlardan bir kısmının yetersizliği, mevzu hükümle güdülen gayenin temin edilme
diğini açıkça göstermiştir. 

Esasen ciddî ve basiretli bir maden arayıcısı, teşebbüsünü müspet neticeye ulaştırmak için ara
ma sahasında vâki faaliyetlerini fennin ve tekniğin icaplarına göre yürütmek mecburiyetindedir. 
Böyle bir müteşebbisin ayrıca kanunla takyidedilmesi doğru olmıyacağı gibi tatbikatta bunun 
ameli bir faydası olmadığını göstermiştir. 

Bu itibarla 32 nci maddenin kaldırılması büyük bir mahzur tevlidetmiyecek, aksine maden 
arama müteşebbisleri için bir kolaylık ve ferahlık sağlıyacaktır. 

32 nci maddenin ilgası teklif edildiği için, lâyihanın ek birinci maddesinin tatbik yeri kal
mamaktadır. Bu itibarla mezkûr ek maddenin de lâyihadan çıkarılması uygun bulunmuştur. 
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MADDE 5. — Tadil tasarısının kanuniyet iktisabı halinde, neşri tarihinden itibaren yürürlüğe 

girmesi teklif olunmuştur. Yeni hükümlerin tedvini maksadına uygun şekilde tatbiki için gerekli 
bâzı hazırlıkların yapılması, yönetmeliklerin hazırlanması zaruri bulunmaktadır. 

Bu hususların ikmali için yürürlük tarihinin neşri tarihinden üç ay sonraya bırakılması uygun 
görülmüş, işbu kanunun beşinci maddesi buna göre düzeltilmiştir. 

İvedilik ve öncelikle görüşülmesi teklifiyle Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Bşk. 
Kayseri 

M. Göker 

Sözcü 
Yozgat 

Söz hakkım mahfuz 
/. H. Akdoğan 

Kâtip 
Hatay 

A. 8. Hocaoğlu 
Aydın 

İV. Müren 
Çankırı 

R. İnceler 

Erzurum 
(l önder 

Bilecik 
O. Tuğrul 

îçel 
M. Arıhcm 

Kars 
K. Okyay 

Kırşehir 
Söz hakkım mahfuz 

A. Bilgin 

Kocaeli 
C. Babaç 

Konya 
ihsan Kabadayı 

İmzada bulunamadı 

Kütahya 
#. Sarpaşar 

Van Zonguldak 
$. Kösereisoğlu S. T. Müftüoğlu 
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HÜKÜMMTİN TUK LİFİ 

Maden Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi, kaldırılması ve bu kanuna bâzı maddeler 

eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3.3.1954 tarih ve 6309 sa
yılı Maden Kanununun 1, 2, 8, 12, 15, 17, 18, 
20, 25, 26, 28, 29, 32, 36, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 
57, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, % 76, 78, 
79, 81, 82, 84, 85, 86, 104, 105, 109, 110, 111, 
117, 119, 120, 121, 122, 140, 141, 144 ve 152 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Basit, mürekkep veya mahlut 
halde bulunan, aşağıda yazılı maddelerin tabiî 
yataklan bu kanuna göre maden sayılır. 

Altın, gümüş, platin, iridyum, palladyum, 
osmiyum, rutenyum, rhodyum, 

Bakır, kurşun, çinko, kadmiyum, kalay, 
alüminyum, 

Demir, krom, manganez, kobalt, nikel, 
Molipden, tungsten, 
Vanadyum, titan, niyop, tantal, zirkon, 
Antimon, arsenik, bizmut, civa, 
Uranyum, toryum, radyum, 
Maden kömürü (Turptan antresite kadar 

her nevi kömür dâhil), petrol istihsaline elve
rişli olmıyan bitümlü maddeler. 

Sodyum, potasyum, lityum, stronsiyum, 
magnezyum, or, fosfor tuzlan, şap, (Tuz Ka
nunu hükümleri mahfuzdur.) 

Pirit, kükürt, grafit, flüorit, amyant, mika, 
lületaşı, zımpara, korund, barit, 

İtriyum, lanthan, neodym, praseodym, ser
yum, 

Agat, ametist, beril, diopsit, elmas, kalse-
don, kehribar, oltu taşı, krizopraz, kuars kris
talleri, oniks, opal, rubi, rutil, safir, spenel, 
topaz, turmalin, türkuaz, yakut, zümrüt, 

içerisinde işlenecek miktar ve keyfiyette yu-
kardaki maddeleri ihtiva eden sular. ! 

Madde 2. — Bu kanunun birinci maddesin- j 
de, taşocaklan mevzuatında veya mahsus ka- i 
nunlannda zikredilmemiş bulunan maddeler ; 
veya taşocaklan mevzuatında veya mahsus ka
nunlannda zikredilmekle beraber tertip veya 
vasıflan bakımından bu kanunlardan hangisi-

OEÇİOÎ KOMİSYONUN 'DEĞtŞTÎBİŞİ 

Maden Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi, kaldırılması ve bu kanuna bâzı maddeler 

eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

Değiştirilen maddeler 

MADDE 1. — 3 . 3 .1954 tarih ve 6309 sayılı 
Maden Kanununun 1, 2, 7, 8, 12, 15, 17, 18, 20, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 
53, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 
78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 104, 105, 109, 110, 
111, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 140, 141, 144 ve 
152 nci maddeleri aşağıdaki şekilde jieğiştiril-
miştir : 

Madde 1. — Tabiatta basit, mürekkep veya 
mahlut halde bulunan, aşağıda yazılı maddeler 
bu kanuna göre maden sayılır. 

Altın, gümüş, platin, iridyum, palladyum, 
osmiyum, rhodyum, rutenyum. 

Bakır, kurşun, çinko, kadmiyum, kalay, alü
minyum, demir, krom, manganez, kobalt, nikel, 

Molipden, volfram, 
Vanadyum, titan, niyop, tantal, zirkon, 
Antimon, arsenik, bizmut, civa, 
Uranyum, toryum, daryuım, 
Maden kömürü (Turptan antrasite kadar her 

nevi kömür dâhil), petrol istihsaline elverişli 
olmıyan bitümlü maddeler, 

(Sodyum, potasyum, lityum, stronsiyum, 
magnezyum, bor, fosfor) tuzlan şap, (Tuz Ka
nunu hükümleri mahfuzdur.) 

Pirit, ıkükürt, grafit, flüorit, amyant, mika, 
manyezit, lületaşı, zımpara, korund, barit, 

İtriyum, lanthan, neodym, praseodym, ser
yum, 

Agat, ametist, beril, Diopsit, lelmas, kalsedon, 
kehribar, oltutaşı, Krizopraz, kuars kristalleri, 
oniks, opal, rubi, rutil, safir, spinel, topaz, tur
malin, türkuaz, (yakut, zümrüt. 

Bu madenlerle, bunlan ihtiva eden sular ve 
gazlar tou kanun hükümlerine tabidir. 

Madde 2. — Bu kanunun 1 |nci maddesinde, 
taşocaklan mevzuatında veya mahsus kanunla
rında zikredilmemiş bulunan maddeler veya taş
ocaklan mevzuatında veya mahsus kanunlannda 
zikredilmekle 'beraber terkip veya vasıflan ba
kımından bu kanunlardan Ihangisine tabi lolması 
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ne tabi olması lâzımgeldiği hususunda tereddüt 
edilen veya ihtilâfa düşülen maddeler Sanayi 
Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kara-
riyle Maden Kanunu hükümlerine tâbi tutula
bilir. 

Sanayiin hammaddesi veya ihraç mevzuu 
olabilecek taşocağı maddeleri, taşocağı ruhsatı 
sahibinin Sanayi Bakanlığına müracaatı halin
de adı geçen Bakanlığın teklifi üzerine o ruh
sata münhasır olmak kaydiyle, Bakanlar Kuru
lu karariyle Maden Kanunu şümulüne alınabi
lir. 

Bu kabil taşocakları ruhsatlarının mevzuu
nu teşkil eden maddelerin Maden Kanunu şü
mulüne alınması için yapılacak müracaatın usu
lü, intibak ve intikal ile müktesep hakların 
tasfiyesi şekil ve şartları ve daha sonraki saf
halara ait muameleler Sanayi Bakanlığı ile 
İçişleri Bakanlığının müştereken hazırlıyacak-
lan bir yönetmelik ile tesbit olunur. 

Madde 8. — Memleket kara sınırlarından 
itibaren uf kan 500 metre mesafedeki yerlerde 
maden arama ve işletme hakkı verilmez; kara 

Geçici Ko. 

lâzımgeldiği hususunda tereddüdedüen veya ih
tilâfa düşülen maddeler Sanayi Bakanlığının 
teklifi ve Bakanlar Kurulu karariyle Maden 
Kanunu hükümlerine tabi tutulabilir. 

Sanayiin hammaddesi veya ühraç mevzuu 
olabilecek Itaşocağı maddeleri, taşocağı ilmüha
beri veya ruhsatı sahibinin Sanayi Bakanlığına 
müracaatı haMnde bu Bakanlığın teklifi üzerine 
o ilmühaber veya ıruhsat sahasına münhasır ol
mak kaydiyle, Bakanlar Kurulu karariyle Ma
den Kanunu şümulüne alınabilir. 

Bu (husustaki müracatle birlikte, o saha ve 
tezahürün bulunmuş maden halline getirilmesi
ni temine elverişli vesikaların ihzar ve tevdii 
şarttır. 

Maden Kanunu şümulüne alınan taşocakla-
nma ait ilmühaberlerde ocak sahibi ile arazi sa
hibi arasında evvelce yapılmış olan mukavele 
hükümleri, o ilmühaber müddetine münhasır 
olmak kaydiyle mahfuzdur. 

Bahis konusu taşocağı ilmühaberi veya 
ruhsatlarına mütaallik taşocakları rüsumu, 
ilmühaber veya ruhsatların müddeti ile mukay-
yedolmak üzere il özel idarelerine aittir. Şu 
kadar ki bu devre zarfında ayrıca devlet hakkı 
alınmaz. 

Bu kabîl taşocakları için yapılacak müra-
caatin şekli, intibak ve intikal muameleleri, 
taşocakları rüsumunun tahsili usulü îve sonraki 
safihalara ait (işlemler Sanayi Bakanlığı ile İçiş
leri Bakanlığının müştereken haarlıyacakları 
yönetmelikte tesbit olunur. 

Madde 7. — Devlet memurları maden ara
ma ve işletme hakkı iktisabedemez. Maden Ka
nununun tatbikatiyie vazifeli dairenin merkez 
ve taşra teşkilâtında çalışan yevmiyeli ve mu
kaveleli personel de bu hükme tabidir. 

Maden arama !ve işletme hakkını haiz iken 
memur olanlar, memuriyete 'intisaplarından iti
baren altı ay zarfında bu (haklarını devretmeye 
mecburdurlar. Takaddüm hakkının devri 40 
ncı maddedeki usule tabidir. Müddetinde dev-
redilmiyen haklar ret; iptal veya fesh olunur. 

Madde 8. — Memleket kara sınırlarından 
itibaren ufkan 500 metre mesafedeki yerlerde 
maden arama ve işletme hakkı verilmez. Kara 
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sulan, iç sular ve bunların altında bulunan 
yerler bu tahdide tâbi değildir. 

Maden arama ve işletme hakkı taallûk eden 
sahalar içinde kalan askerî yasak bölgelerde 
maden aranması veya işletilmesi Askeri Yasak 
Bölgeler Kanununa tâbidir. 

Maden arama veya işletme hakkı verilen sa
haların şehir veya kasaba belediyeleri imar sa-
halan sınırlan içinde kalan kısımlarında ma
den arama veya işletme faaliyeti yapılamaz. Şu 
kadar ki, maden havzalan ile arama veya iş
letme hakkı verildikten veya bulunmuş sayıl 
diktan sonra belediye imar sınırlan içine alınan 
maden sahalan ve belediyelerce müsaade edilen 
maden sahalan bu fıkra hükmünden müstesna
dır. 

Yukardaki hükümlere muhalif olarak ma
den aramak veya işletme faaliyetinde bulunan
lar hakkında, fiil daha ağır bir suç teşkil et
mediği takdirde, aşağı haddi 1 000 liradan ek
sik olmamak üzere ağır para cezası tatbik olu
nur. Faaliyet neticesinde cevher çıkanlmış ise 
bu cevherler müsadere edilir. Müsadere imkânı 
ortadan kalkmış olan cevherlerin, Devlet hakkı 
tarifesindeki kıymeti üzerinden hesaplanarak 
tahsil edilecek bedeli veya satış bedelinin daha 
yüksek olduğunun tesbiti halinde bu satış be
deli müsadere olunacak mal yerine geçer. 

Madde 12. — Arama ruhsatnamesi bir cins 
maden için verilir. 

Arama ruhsatnamesi talebinin birinci mad
dede tadadedilen veya ikinci maddeye müsteni
den bu kanunun şümulüne alınan maden isimle- I 
rine göre yapılması lâzımdır. Dilekçede maden I 
isminin namı diğerinin veya bunun mineralle- I 
rinden birisinin yazılması halinde, ruhsatname I 
talebinin Maden Kanununun birinci maddesin- j 
de yazılı madenlerden hangisine intibak edeceği J 
Bakanlıkça tesbit edilir, ruhsatname talebi tes- ; 
bit olunan bu maden için yapılmış sayılır. !| 

Şu kadar ki, arama esnasında arama hakkı- I 
na mevzu teşkil eden madenle mahlut olarak zu- | 

Geş&oi Ko. 

sulan, iç «ular ve bunların altında bulunan yer
ler bu tahdide tabi değildir. 

Maden arama ve işletme hakkı taallûk eden 
sahalar içinde kalan askerî yasak bölgelerde 
maden aranması veya işletilmesi Askerî Yasak 
Bölgeler Kanununa tabidir. 

Maden arama veya işletme hakkı verilen 
sahalann şehir veya kasaba belediyeleri imar 
sahalan sınırlan içinde kalan kısımlarında ma
den arama veya işletme faaliyeti yapılamaz. 
Şu kadar ki, maden havzalan ile arama veya 
isletme hakkı verildikten veya bulunmuş sa
yıldıktan sonra belediye imar sınırlan içine alı
nan -maden sahalan ve belediyelerce müsaade 
edilen maden sahalan bu fıkra hükmünden 
müstesnadır. 

Yukardaki hükümlere muhalif olarak ma
den arama veya işletme faaliyetinde bulunan
lar hakkında, fiil daha ağır bir suç teşkil et
mediği takdirde, aşağı haddi 1 000 liradan 
eksik olmamak üzere ağır para cezası tatbik 
olunur. Faaliyet neticesinde cevher çıkanlmış 
ise bu cevherler müsadere edilir. Müsadere im
kânı ortadan (kalkmış olan cevherlerin, devlet 
hakkı tarifesindeki kıymeti üzerinden hesapla
narak tahsil edilecek bedeli veya satış bede
linin dalla yüksek olduğunun tesbiti (halinde 
bu satış bedeli müsadere »olunacak mal yerine 
geçer. 

Müsadereye tabi cevherler hakkında 119 
ncu maddenin son fıkrası Ihükümleri de mah
fuzdur. 

Madde 12. — Kanun tasarısının 12 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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hur eden veya jeolojik teşekkülü bu madenle 
birlikte işletilmesini zaruri kılan madenler çı
karsa, arama hakkı sahibi tarafından gerekli 
fennî malûmat idareye bildirilmek, keyfiyet 
tesbit olunmak ve kanuni mahzur bulunmamak 
şartiyle bu madenlerin de arama ruhsatnamesi
nin şümulüne girdiği ruhsatnamesine dercolu-
nur. 

Üçüncü fıkradaki vasıflan haiz bulunduğu 
re'sen tesbit olunan arama sahaları için, ruhsat
name sahibinin müracaatına hacet kalmaksızın 
keyfiyet, doğrudan doğruya ruhsatnameye ilâve 
edilebilir. 

Madde 15. — Maden arama ruhsatnamesi sa
hasına dâhil arazide bulunan âmme hizmetine 
veya umumun istifadesine tahsis edilmiş mahal
lerde veya bu mahiyetteki tesislere ufkan 60 
metre mesafe dâhilinde arama yapılabilmesi için 
Sanayi Bakanlığının haberdar edilmesi mecbu
ridir. 

Arama ameliyatının bu mahallere veya te
sislere zarar vermemesi için arazinin jeolojik 
bünyesi ve tatbik olunacak arama usulleri göz 
önünde bulundurularak arama yapılamıyacak 
ufki ve umki sınırlar ve riayeti icabeden husus
lar, bu mahaller veya tesislerle alâkalı makam
ların mütalâası da alınmak suretiyle Sanayi Ba
kanlığınca tesbit ve arayıcıya tebliğ edilir. 

Yukarda yazılı mahal ve mesafeler içinde bu 
tebliğden evvel faaliyette bulunanlar veya Ba
kanlıkça yapılacak tebliğe muhalif şekilde ara
ma yapanlar hakkında, fiil daha ağır bir suç teş
kil etmediği takdirde, aşağı haddi 1 000 liradan 
eksik olmamak üzere ağır para cezası tatbik olu
nur, faaliyet neticesinde cevher çıkarılmış ise 
bu cevherler müsadere edilir. Müsadere imkânı 
ortadan kalkmış olan cevherin, Devlet hakkı ta
rifesindeki kıymeti üzerinden hesaplanarak tah
sil edilecek bedeli veya satış bedelinin daha yük
sek olduğunun tesbiti halinde bu satış bedeli mü
sadere olunacak mal yerine geçer. 

Madde 15. — (Maden arama ruhsatnamesi 
sahasına dâhil arazide bulunan âmme hizme

t ine veya umumun istifadesine tahsis edilmiş 
mahallerde veya bu mahiyetteki tesislere uf
kan 60 metre mesafe dâhilinde arama yapıla
bilmesi için Sanayi Bakanlığının haberdar edil
mesi mecburidir. 

Arama ameliyatının bu mahallere veya te
sislere zarar vermemesi için arazinin jeolojik 
bünyesi ve tatbik olunacak arama usulleri göz 
önünde bulundurularak arama yapılamıyacak 
ufkî ve umkî sınırlar ve riayeti icabeden hu
suslar, bu mahaller veya tesislerle alâkalı (ma
kamların mütalâası da alınmak suretiyle Sa
nayi Bakanlığınca tesbit ve »arayıcıya tebliğ 
edilir. 

Yukarda yazılı mahal ve mesafeler içinde bu 
tebliğden evvel faaliyette bulunanlar veya Ba
kanlıkça yapılacak tebliğe muhalif şekilde ara
ma yapanlar hakkında, fiil daha ağır bir suç 
teşkil etmediği takdirde aşağı haddi 1 000 lira
dan eksik olmamak üzere ağır para cezası tat
bik olunur, faaliyet neticesinde cevher çıka
rılmış ise bu cevherler müsadere edilir. Mü
sadere imkânı ortadan kalkmış olan cevherin, 
Devlet Hakkı Tarifesindeki kıymeti üzerinden 
hesaplanarak tahsil edilecek bedeli veya satış 
bedelinin daha yüksek olduğunun tesbiti ha
linde bu satış bedeli müsadere olunacak mal 
yerine geçer. 

Müsadereye tabi cevherler hakkında 119 
ncu maddenin son fıkrası hükümleri de mah
fuzdur. 
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Madde 17. — Arama ruhsatnamesi, arama 
yapılacak sahanın bağlı bulunduğu ilin valili
ğine verilecek dilekçe ile istenir. 

Bu dilekçeye yazılacak hususlar ve eklene
cek vesikalar aşağıda gösterilmiştir : 

1. Ruhsatname istiyen hakiki şahıs ise adı, 
soyadı ve ikametgâhı, tüzel kişi ise adı veya ti
caret unvanı ve ikametgâhı, 

2. Aranacak madenin cinsi, 
3. Maden aranacak sahanın bağlı bulundu

ğu köy, bucak, ilçe ve il, 
4. Sahanın 18 nci maddeye uygun sınır nok

taları ve sınırları, 
5. Sahanın, hektar olarak yüzölçümü, 
6. Sahayı gösterir kroki, 
Müracaat sahibi hakiki şahıs ise nüfus hüvi

yet cüzdanının, tüzel kişi ise kuruluşuna ait 
statünün ve imza sirkülerinin asılları veya tas
dikli suretlerini dilekçeye bağlar. 

Dilekçe ve krokinin dörder nüsha olarak ve
rilmesi lâzımdır. 

Madde 18. — Maden arama ruhsatnamesi is
tenecek sahanın çevrelenmesi için alınabilecek 
sınır noktaları, muayyen ve yer değiştirmiyen 
evsafı haiz olmak şartiyle Sanayi Bakanlığı ta
rafından yönetmelik ile tesbit ve ilân olunur. 

Sahanın sınırları, birinci fıkraya göre seçi
lecek noktalar arasını birleştiren doğru hatlar 
veya deniz, göl kenarlan veya demiryolu eğri 
hatlariyle çevrelenir. 

Bu saha 2 000 hektarı geçemez. Yüzölçümü 
2 000 hektarı aşmıyan göllerle adalar için, ta
mamı bir ruhsat mevzuu yapılması halinde, ay
rıca sınır noktaları aranmaz. 

Sahayı gösterir krokinin tanzimi usulü bi
rinci fıkrada sözü geçen yönetmelik ile belirti
lir. 

(-regici K<>. 

Madde 17. — Kanun tasarısının 17 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Maden arama ruhsatnamesi 
istenecek sahanın çevrelenmesi için alınabilecek 
sınır noktaları, muayyen ve yer değiştirmiyen 
evsafı haiz olmak şartiyle Sanayi Bakanlığı ta
rafından yönetmelikle tesbit ve ilân olunur. 

Şu kadar ki, Harita Genel Müdürlüğünce 
hazırlanıp Sanayi Bakanlığına tevdi edilmiş 
ve peyderpey tevdi edilecek olan 1/25 000 mik-
yaslı haritalar üzerinde gösterilen noktalar 
arasından bu Bakanlıkça seçilecek noktalar ilk 
fıkra hükmüne uygun nokta olarak kabul 
edilir. 

Sahanın sınırları, yukarıki fıkralara göre 
alınacak noktalar arasını birleştiren doğru hat
lar veya deniz, göl, ırmak, nehir ve demiryolu 
kenar hatlariyle çevrelenir. 

Bu saha 2 000 hektarı geçemez. Yüzölçümü 
2 000 hektarı aşmıyan göllerle adalar için, ta
mamı bir ruhsat mevzuu yapılması halinde, 
ayrıca sınır noktalan aranmaz. 

Sahayı gösterir krokinin tanzimi ve 1/25 000 
lik haritalar üzerinde alınacak sınır noktala
rımın seçilmesi usulü, ilk fıkrada sözü geçen yö
netmelik ile belirtilir. 
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Madde 20. — Arama ruhsatnamesi talebini 
havi dilekçenin 10 veya 12 nci maddelere muha
lif olması veya 17 nci maddenin ikinci fıkrası
nın 1, 2, 3, 4 ve 6 nci bentlerindeki hususlardan 
birini veya vesikayı ihtiva etmemesi veya harç 
teminatının tevdi edilmemiş bulunması veya sa
hanın 3 000 hektarı aşması veya dilekçe ve kro
kide gösterilen sınır noktalarının bir veya bir 
kaçının hakikatte mevcudolmaması takdirinde 
takaddüm hakkı doğmaz. 

Bu kabîl talep sahiplerine, müracaatinin ta
kaddüm hakkı sağlamadığı Bakanlıkça tebliğ 
olunur. 

Şu kadar ki alâkalı, sahanın 3 000 hektardan 
fazla olmadığını beyan ile masrafı kendisine aid-
olmak üzere mahallinde ölçülmesini, tebliğ tari
hinden itibaren bir ay zarfında istiyebilir. 

Takaddüm hakkı sağlamıyan bu nevi müra
caatların taallûk ettiği sahalar, 41 nci maddenin 
son fıkrası hükmüne tabi olmayıp müracaatin 
yapıldığı tarihten itibaren aramalara serbesttir. 

Madde 25. — Dilekçe veya kroki dörder nüs
ha olarak verilmemiş veya kroki talimatname 
hükümlerine uygun şekilde tanzim edilmemiş; ve
ya nüfus hüviyet cüzdanı, statü imza sirküleri 
Örnekleri gibi vesikalar dilekçeye bağlanmamış 
veya bunlar muhteva itibariyle eksik veya ha
talı bulunmuş veya arama ruhsatnamesi taleb-
edilen saha aynı cins maden için takaddüm, ara
ma ruhsatnamesî  işletme talebi, işletme ruhsat
namesi, işletme imtiyazı hakkı taallûk eden ve
ya bulunmuş maden sahalarına kısmen tedahül 
etmiş veya saha genişliği 3 000. hektarı agma-
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Madde 20. — Arama ruhsatnamesi talebini 
havi dilekçenin 10 veya 12 nci maddelere mu
halif olması veya 17 nci maddenin 2 nci fıkra
sının 1, 2, 4 ve 6 nci bentlerindeki hususlardan 
birini veya vesikayı ihtiva etmemesi veya harç 
teminatının tevdi edilmemiş bulunması veya 
sahanın 3 000 hektarı aşması veya dilekçe ve 
krokide gösterilen sınır noktalarının bir veya 
birkaçının hakikatta mevcudolmaması takdi
rinde takaddüm hakla doğmaz. 

Bu kabîl talep sahiplerine, müracatinin ta
kaddüm hakkı sağlamadığı Bakanlıkça tebliğ 
olunur. 

Şu kadar ki alâkalı, sahanın 3 000 hektar
dan fazla olmadığını beyanla masrafı kendisine 
aidolmak üzere mahallinde ölçülmesini, tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay zarfında istiyebilir. 

Takaddüm hakkı sağlamıyan bu nevi müra-
caatlerin taallûk ettiği sahalar, 41 nci madde
nin son fıkrası hükmüne tabi olmayıp müracaa
tın yapıldığı tarihten itibaren aramalara ser
besttir. 

Madde 24. — Her hangi bir vilâyet valili
ğine maden aramak için ruhsatname itası tale
bini havi yapılacak müracaat ve bu müracaat 
üaerine iktisabedilecek takaddüm hakkı o vi
lâyet hudutları dâhilinde kalan saha için mute
berdir. 

Şu kadar ki, vilâyet hududunun henüz kati 
olarak tesbit edilmemesi veya ihtilaflı bulun
ması veya sınır hattının müracaat sahasını tah
dide elverişli olmaması (hallerinde, müracaatin 
durumu ve takaddüm hakkı sahasının şümulü 
Sanayi Bakanlığınca tâyin olunur. 

Madde 25. — Kanun tasarısının 25 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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makla beraber 2 000 hektardan fazla ise iki ay
dan az olmamak üzere tâyin olunacak münasip 
mehil zarfında eksiklerin tamamlanması veya 
hataların tashihi veya tedahülün ref 1 veya saha
nın 2 000 hektarı geçmiyecek şekilde taksiri lü
zumu müracaat sahibine tebliğ olunur. 

Tashih, ikmâl veya taksir neticesi hazırlanan 
evrakın, müracaatın yapıldığı il valiliğine veya 
Sanayi Bakanlığına müddetinde tevdii lâzımdır. 
Verilen mehil içinde bir defadan fazla evrak 
tevdii caizdir. 

Müracaat sahibi tarafından taksir suretiyle 
terk edilen kısımlar, 14 ncü madde hükümleri 
mahfuz olmak kaydiyle, 41 nci maddenin son 
fıkrasına göre ayrıca bir muameleye tabi tutul
maksızın taksire ait evrakın tevdii tarihinden 
itibaren aramalara serbest hale gelir. 

Verilen mehil içinde hiç evrak tevdi edilme
mesi veya evrak verilip de bildirilen noksanla
rın tamamlanmamış veya hataların tashih edil
memiş veya mevcut tedahülün ref'edilmemiş ve
ya sahanın 2 000 hektarı aşmıyacak şekilde tak
sir edilmemiş bulunması hallerinde müracaat 
reddolunur. 

Madde 26. — Arama ruhsatnamesi talebine 
ait müracaat evrakı uygun görülmüş veya 25 
nci madde gereğince eksikleri tamamlattırılmış 
ise mahallen keşif ve tahkikat yaptırılır. 

Durumları itibariyle mahallen keşif ve tah
kikat yaptırılması lâzımgelmiyecek müracaatlar 
yönetmelikle tesbit edilir. 

Madde 27. — Mahallindeki keşif ve tahkikat, 
sahanın bağlı bulunduğu valiliğin vazifelendi
receği aşağıda yazılı üyelerden müteşekkil heyet 
tarafından yapılır : 

îl maden işleri mühendisi veya memuru, 
îl tapu veya fen memuru, 
îl orman teşkilâtına mensup salahiyetli bir 

memur, 
Sahaya yakın köylerden birinin muhtarı ve

ya ihtiyar meclisinden bir üye, 
Heyet maden aranacak sahaya giderek bu 

kanun hükümlerini göz önünde bulundurmak 
suretiyle gerekli keşif ve tahkikatı yapar. Keşif 
ve tahkikat neticesi bir zabıtla tesbit edilir. 

G-eçaci Ko. 

i 
I 
i 

Madde 26. — Arama ruhsatnamesi talebine 
ait müracaat evrakı uygun görülmüş, veya 25 
nci madde gereğince eksikleri tamamlattırılmış 
ise mahallen keşif ve tahkikat yaptırılır. 

18 nci maddenin 2 nci fıkrasına müsteniden 
seçilecek noktalara göre yapılan müracaatlerle, 
durumları itibariyle mahallen keşif ve tahki
kat yaptırılması lâzımgelmiyecek diğer mitra-
caatier yönetmelikle tesbit edilir. 

Madde 27. —Mahallindeki keşif ve tahkikat 
yapacak heyet, sahanın bağlı bulunduğu valili
ğin, il maden irtibat memuru veya maden mü
hendisi ile sahaya yalan köylerden birisinin 
muhtarı veya ihtiyar meclisi üyesinden başka 
seçeceği ü tapu veya fen memuru veya il orman 
teşkilâtına mensup bir teknik elemandan teşek
kül eder. 

Heyet maden aranacak sahaya giderek bu ka
nun hükümlerini göz önünde bulundurmak su
retiyle gerekli keşif ve tahkikatı yapar. Ke
şif ve tahkikat neticesi bir zabıtla tesbit edi
lir, 

Usulü dairesinde davet edilmiş müracaat 
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Usulü dairesinde davet edilmiş müracaat sa
hibi veya vekili keşif ve tahkikat sırasında hazır 
bulunur. Tebliğe rağmen müracaat sahibi veya 
vekili hazır bulunmazsa keşif ve tahkikat netice
lerine itiraz edemez. 

Keşif ve tahkikatın ne suretle yapılacağı ve 
zaptın neleri ihtiva edeceği yönetmelikte göste
rilir. 

Keşif ve tahkikatın yapılmasını mütaakıp, 
iki aydan az olmamak üzere tâyin edilecek müh
let zarfında, gerekli damga pulunun verilmesi 
müracaat sahibine tebliğ olunur. Mühleti içinde 
damga pulunun tevdi edilmemesi halinde ruh 
satname talebi reddolunur. 

Madde 28. — Keşif ve tahkikat neticesinde 
krokinin uygun şekilde tanzim edilmediği veya 
arazideki vaziyete intibak etmediği veya saha
nın aynı cins maden için takaddüm, arama ruh
satnamesi, işletme talebi, işletme ruhsatnamesi, 
işletme imtiyazı hakkı taallûk eden veya bulun
muş maden sahalarına ref 'i kabil olacak şekilde 
tedahül ettiği veya saha genişliğinin 3 000 hek
tarı aşmamakla beraber 2 000 hektardan fazla 
olduğu tesbit edilir ve bunların mahallinde tak
sir, tashih veya ikmali kabil olmazsa, bunlar 
hakkında 25 nci maddedeki usul ve hükümler 
tatbik olunur. 

Lüzum görüldüğü takdirde mahalli de yeni
den keşif ve tahkikat yaptırılabilir. 

Madde 29. — Her bir muamelesi tamamla
nan müracaata ait dosya Sanayi Bakanlığına 
gönderilir. 

Bakanlıkça, kanuni mâni veya noksan görül
mediği takdirde, dosyanın vürudundan itibaren 
en geç iki ay zarfında arama ruhsatnamesinin 
itasına karar verilir. 

Kanuni mâni, hata veya noksan görülen hal
lerde, mümkün olduğu takdirde mâniin izalesi, 
hatanın tashihine veya noksanın ikmaline te
vessül edilir. Bu takdirde bu iki aylık müddet 
izale veya ikmaline tevessül edilen muameleye 
mütaallik cevap evrakının Bakanlığa vürudun
dan itibaren cereyan eder. 

Yukarıdaki fıkralarda gösterilen müddetleri 
zarfında Bakanlıkça gereğine tevessül edilme
mesi takdirinde müddetin hitamında ruhsatna
me itası kararlaştırılmış sayılır. 

fio.rficî I \o. 

sahibi veya vekili keşif ve tahkikat sırasında 
hazır bulunur. Tebliğe rağmen müracaat sahi
bi veya vekili hazır bulunmazsa keşif ve tah
kikat neticelerine itiraz edemez. 

Keşif ve .tahkikatın ne suretle yapılacağı 
ve zabtın neler ihtiva edeceği yönetmelikte gös
terilir. 

Keşif ve .tahkikatın yapılmasını mütaakıp, 
iki aydan az olmamak üzere tayin edilecek müh
let zarfında, gerekli damga pulunun veril
mesi müracaat sahibine tebliğ olunur. Mühleti 
içinde damga pulunun tevdi edilmemesi halinde 
ruhsatname talebi reddolunur. 

Madde 28. — Kanun tasarısının 28 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 29. — Kanun tasarısının 29 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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Arama ruhsatnamesi, itası kararı tarihinden 
itibaren bir hafta zarfında müracaat edilmesi 
halinde makbuz mukabilinde, aksi takdirde teb
ligat kanunu hükümleri dairesinde müracaat sa
hibine tevdi olunur. 

Arama ruhsatnamesi tevdii tarihinde yürür
lüğe girer. 

Madde 32. — Maden arama faaliyetinin bir 
maden mühendisinin veya jeoloji mühendisinin 
veya maden tekniker veya maden teknisiyeni 
diplomasını haiz veya mülga Zonguldak Maden 
Meslek Mektebi mezunu bir fennî nezaretçinin 
direktifi altında yapılması şarttır. 

Şu kadar ki, tuz ihtiva eden sulardan çeşitli 
usullerle tuzların istihsali maksadiyle yapılan 
aramalarda bu direktif kimya mühendisi veya 
kimyagerler tarafından da verilebilir. 

Arama ruhsatnamesi sahibi arama faaliyeti
ne başlamadan evvel teknik direktif verecek 
elemanın, faaliyet sırasında inhilâl vukuunda ye
rine gelenin isim ve ikametgâhını Sanayi Ba
kanlığına bildirmeye ve bu şahsın mezkûr vazi
feyi kabul ettiğini gösterir noterlikten tasdikli 
bir beyannameyi tevdi eylemeye mecburdur. 

Birinci ve ikinci fıkralarda sözü geçen kim
selerden her hangi birisi bir maden arama ruh
satnamesine sahip bulunduğu takdirde, başka 
bir fennî nezaretçi tâyin etmemişse, ayrıca bir 
muameleye lüzum kalmaksızın kendisi bu vazi
feyi deruhte etmiş sayılır. 

Yukarıda sözü geçen teknik elemanların, bu 
maksatla vazife deruhte edebilecekleri sahaların 
adedi Sanayi Bakanlığınca bir yönetmelikle tes-
bit olunur. 

Madde 36. — Arama devresi içinde 35 nci 
maddede gösterilen haddin üstünde maden çıka
rılması halinde bu fazla miktar cevher Hazine
nin malı sayılır. 

Sanayi Bakanlığınca bu hususta tanzim ve 
mahallin en büyük mal memuruna tevdi edile
cek zabıt varakası mal memuru tarafından ted
bir talebi ile birlikte sahanın yeri bakımından 
salahiyetli Sulh Mahkemesine, saha birden fazla 
Sulh Mahkemesinin kaza sınırlan içinde ise bun
lardan birisine verilir. Mahkemece bu fazla 

OeeJoi Ku. 

Madde 36. — Arama devresi içinde 35 nci 
maddede gösterilen haddin üstünde maden çı
karılması halinde bu fazla miktar cevher Hazi
nenin malı sayılır. 

Sanayi Bakanlığınca bu hususta tanzim 
ve mahallin en büyük mal memuruna tevdi 
edilecek zabıt varakası mal memuru tarafından 
tedbir talebi ile birlikte sahanın yeri bakımın
dan salahiyetli Sulh Mahkemesine, saha bir
den fazla Sulh Mahkemesinin kaza sınırları 
içinde ise bunlardan birisine verilir. Mahkeme-
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miktar cevher ihtiyati tedbir olarak yediadle 
tevdi edilir. 

İhtiyati tedbirin icrasını mübeyyin zabıt va
rakasının arama hakkı sahibine veya bu cevher
liler üzerinde üçüncü şahıs lehine bir aynî hak 
tesis edilmiş ise ona, tebliğinden itibaren 10 
gün içinde arama hakkı sahibi veya üçüncü şa
hıs aynı Sulh Mahkemesi nezdinde istihkak dâ
vası açmadığı takdirde Hazinenin iddiası kabul 
edilmiş sayılır. 

Aynî hak sahibi olan üçüncü şahsın imrariye 
tezkeresini namına ciro ettirmeksizin vâki ik
tisabı suiniyete karine teşkil eder. 

Dâva basit usulü muhakemeye tabidir. 
Hazinenin malı sayılan cevherlerin istirdadı

na imkân kalmamış ise bedeli, Devlet Hakkı Ta
rifesinde gösterilen nev'inin kıymeti üzerinden 
veya satış bedelinin daha yüksek olduğunun tes-
biti halinde, satış bedeli üzerinden tazmin etti
rilir. Bu hususta doğan Devlet alacağı, Âmme 
Alacaklarının Tahsili Usulü Kanununa tevfikan 
tahsil olunur. 

Gogici Ko. 

Od bu fasla miktar cevher ihtiyati tedbir olarak 
yediadle terdi edilir. 

İhtiyati tedbirin icrasını mübeyyin zabit va
rakasının arama hakkı sahibine veya bu cevher
ler üzerinde üçüncü şahıs lehine bir ayaî hak 
tesis edilmiş ise ona, tebliğinden itibaren 10 gün 
içinde arama hakkı sahibi veya üçüncü şahıs 
aynı sulh mahkemesi nezdinde istihkak dâvası 
açmadığı takdirde Hazînenin iddiası kabul edil
miş sayılır. 

Aynî hak sahibi olan üçüncü şahsın imrariye 
tezkeresini namına ciro ettirmeksizin vâki ikti
sabı suiniyete karine teşkil eder. 

Dâva basit usulü muhakemeye tabidir. 
Hazine malı sayılan cevherlerin istirdadına 

imkân kalmamış ise bedeli, Devlet Hakkı 'Tari
fesinde gösterilen nevinin kıymeti üzerinden ve
ya satış bedelinin daha yüksek olduğunun tes-
biti halinde, satış bedeli üzerinden taamin etti
rilir. Bu hususta doğan Devlet alaoağı, âmme ala
caklarının tahsili usulü Kanununa tevfikan tah
sil olunur. 

Müsadereye tabi cevherler hafe&üıdfc 119 öou 
naddenin son fıkrası hükümleri de mahfuzdur. 

Madde 40. — Maden arama ruhsatnamelerin
le». mütevellit haklar ve vecibeler miras yöliyle 
ırtikal eder. 

Bu kanunun 7 nci maddesindeki memnuiyete 
•âbi bulunan miraçsı altı ay zarfında durumun-
laki mâni zail olmadığı takdirde hukukunu ay-
ı ı müddet içinde başkasına devretmeye mecbur
dur. 

Mirasçının taaddüt etmesi ve tamamının bu 
ıaddenin ikinci fıkrası hükmüne tâbi olmaması 
re aynı zamanda ruhsatname hukukunun tek şa
ns uhdesinde toplanmasının- temin olunmaması 
-akdiriM© bu haklarm bir bütiin halinde mîra&-
}üar adına istimali, vecibelerin ifâsı ve yapıla
cak tebligatın kabulü için ölüm tarihinden iti
baren en geç alta ay içinde mirasçılar mzaen ve
ya kazaen aralarından veya hariçten birisini 
mümessil tayin ve keyfiyeti mümessilin muvafa> 
kat bayaniyle birlikte noter marifetiyle Sana
yi Bakanlığına ihbar ederler, tnhilâl vukuunda 
bir ay zarfında bu esaslar dairesinde yeni mü
messilin tâyin ve ihbarı lâamdır. 
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Ruhsatname muamelâtından mütevellit hu
kuki mesuliyet mirasçılara, eesai mesuliyet mü
messilin şahsına raci olur. Mirasçıların umumi 
hükümler dairesinde mümessile rücu hakları 
mahfuzdur. 

ölümün ruhsatname meriyet müddetinin son 
altı ayı içinde vukua gelmesi halinde, mümessil 
tâyinine ait hükümler mahfuz kalmak şartiyle 
mirasçılardan birisi tarafından kanuni müddeti 
zarfında bütün mirasçılar adına usulü dairesin
de işletme hakkı talebinde bulunulması caizdir. 

Mirasçıların yukardaki hükümleri yerine ge
tirmemeleri halinde hiçbir ihtara lüzum kalmak
sızın arama ruhsatnamesi hükmü veya yapılmış 
ise işletme hakkı talebi sakıt olur. 

Maden arama ruhsatnamesinden mütevellit 
haklar ve vecibeler mirasçılar arasında rızaen ve
ya kazaen taksim edilmez. Mirasçıların ittifakla 
verecekleri karar üzerine içlerinden veya hariç* 
ten bir şahsa bir bütün halinde devredilir. 

Mirasçıların ittifak edememeleri halinde mah
keme bu hukuk ve vecaibin mirasçılardan en 
ehil olana tahsisine bu mümkün olmazsa satılma
sına karar verir. Mahkeme bu hususu basit mah
keme usuliyle halleder. 

Mirasçının arama ruhsatnamesi almaktan 
memnu bulunması sebebiyle veya hukukun tek 
şahıs uhdesinde toplanması maksadiyle yapıla
cak devirler için mirasçıların ruhsatnameden mü
tevellit Devlete karşı olan hukuk ve vecaibi ta
mamen devrettiklerini, devralacak şahsın da bu 
hukuk ve vecaibi aynen ve tamamen kabul etti
ğini gösterir noterlikçe tasdik edilmiş beyanna
me ile keyfiyeti Sanayi Bakanlığına bildirmele
ri lâzımdır. Bakanlıkça, kanuni bir mâni görül
mediği takdirde, durum ruhsatname kaydına 
şerh edilir. Devir muamelesi bu suretle tekem
mül eder. 

Mirasçının arama ruhsatnamesi almaktan 
memnu bulunması sebebiyle veya hukukun tek 
şahıs uhdesinde toplanması maksadiyle yapı
lacak devirlerin her halde arama ruhsatname
sinin verilmesinden önce tekemmül ettirilmesi 
şartiyle, maden arama ruhsatnamesi talebini 
havi müracaatlardan doğan takaddüm hakları
nın intikali de bu hükümlere tabidir. 
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Madde 43. — Maden arama ruhsatnamesi sa
hibi aramakla meydana çıkardığı madenin iş
letme hakkının kendisine verilmesini, arama 
ruhsatnamesi yürürlük süresi içerisinde, Sanayi 
Bakanlığına vereceği bir dilekçe ile istiyebilir. 
Bu dilekçenin, aynı süre içerisinde, madenin bu
lunduğu il valiliğine verilmesi de caizdir. 

Bu dilekçeye işletme hakkına mesnet olan 
arama ruhsatnamesinin tarihi ve sayısı, işletme 
hakkı tevhiden veya taksiren veya tevhiden ve 
taksiren istenildiği takdirde yeni sahanın sınır 
noktaları, sınırları ve genişliği de dercedillir. 

Müspet neticeye ulaşmış aramalar hakkında 
bilgi veren bir beyanname ile bunların yerleri 
işaret edilmiş saha smır krokisi aynı dilekçe 
ile tevdi edilir. 

İşletme hakkının verilmesi talebine ait 
dilekçe ikinci fıkrada yazılı hususları ihti
va etmediği veya üçüncü fıkrada gösterilen 
vesikalar kısmen veya tamamen tevdi edil
mediği veya bu vesikalar uygun bulunma
dığı takdirde iki aydan az olmamak üzere 
tâyin edilecek mühlet zarfında bunların ik
mal ve tashihi lüzumu talep sahibine teb
liğ olunur. Bu mühlet zarfında, tebligat 
dairesinde gereğinin yapılmaması halinde işlet
me hakkı talebi reddolunur. 

İşletme hakkı talebedilen ruhsatname saha
sında işletmeye elverişli maden varlığının mey
dana çıkarılıp çıkarılmadığı, Sanayi Bakanlı
ğınca mahallinde tetkik ve neticesi bir tetkik 
raporu ile tesbit ettirilir. 

Bu maksatla yaptırılacak tetkikler için ara
ma yerlerinin hazır bulundurulması lâzımdır. 
Tetlkikat sırasında sınır noktalarını ve arama 
yerlerini vazifelilere göstermek üzere işletme 
hakkı talibinin veya bu bilgiye sahip salahiyet
li vekilinin tetkikata memur heyete katılması 
icabeder. 

Arama yerlerinin tetkikata elverişli bir şe
kilde hazır bulundurulmaması veya işletme hak
kı talibi veya salahiyetli vekillerinin tetkikata 
memur heyete katılmaması halinde keyfiyet ya
zı ile talep sahibine ihtar olunur. İhtara rağ
men bu vecibelere riayet edilmemesi takdirinde 
işletme hakkı talebi reddolunur. 

Mahallinde yapılan tetkikler neticesinde :• 
Ruhsatname sahasında işletmeye elverişli maden 
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Madde 43. — Maden arama ruhsatnamesi 
sahibi aramakla meydana çıkardığı madenin 
işletme hakkının kendisine verilmesini, arama 
ruhsatnamesi yürürlük süresi içerisinde, Sa
nayi Bakanlığına vereceği bir dilekçe ile iste
yebilir. Bu dilekçenin, aynı süre içerisinde, 
madenin bulunduğu il valiliğine verilmesi de 
caizdir. 

Bu dilekçeye işletme hakkına mesnedolan 
arama ruhsatnamesinin tarihi ve sayısı, işlet
me hakkı tevhiden veya taksiren veya tevhi
den ve taksiren istenildiği takdirde yeni saha
nın smır noktaları, sınırları ve genişliği de 
dercedilir. 

Müspet neticeye ulaşmış aramalar ve bu 
aramalarla açılan ocakların yerlerinin kolayca 
bulunması hakkında bilgi veren bir beyanna
me ile bunların yerleri işaret edilmiş saha sı
nır krokisi aynı dilekçe ile tevdi edilir. 

İşletme hakkının verilmesi talebine ait di
lekçe 2 nci fıkrada yazılı hususları ihtiva et
mediği veya 3 ncü fıkrada gösterilen vesikalar 
kısmen veya tamamen tevdi edilmediği veya 
bu vesikalar uygun bulunmadığı takdirde 6 ay 
zarfında bunların ikmal ve tashihi lüzumu ta
lep sahibine tebliğ olunur. Bu müddet zarfın
da, tebligat dairesinde gereğinin yapılmaması 
halinde işletme hakkı talebi reddolunur. 

İşletme hakkı talebedilen ruhsatname saha
sında işletmeye elverişli maden varlığının 
meydana çıkarılıp çıkarılmadığı, Sanayi Ba
kanlığınca mahallinde tetkik ve neticesi bir 
rapor ile tesbit ettirilir. 

Bu maksatla yaptırılacak tetkikler için 
arama yerlerinin hazır bulundurulması lâzım
dım Tetkikat sırasında smır noktalarını ve 
arama yerlerini vazifelilere göstermek üzere iş
letme hakkı talibinin veya bu bilgiye sahip sa
lahiyetli vekilinin tetkikata memur heyete ka
tılması icabeder. 

Arama yerlerinin tetkikata elverişli bir şe
kilde hazır bulundurulmaması veya işletme 
hakla talibi veya < salahiyetli vekilinin tetkika
ta memur heyete katılmaması halinde keyfiyet 
yazı ile talep sahibine ihtar olunur. Mazereti 
halinde bu hususlar için kendisine son defaya 
mahsus olmak üzere bir ihtar daha yapılır. 
Son ihtara rağmen bu hususlara riayet edil-
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varlığının meydana çıkarılmış olduğunun tes
biti halinde işletme hakkı talebi yürütülür. Ak
si takdirde, yani sahada işletmeye elverişli ma
den varlığının meydana çıkarılmamış olduğu
nun anlaşılması halinde, işletme hakkı talebi 
reddolunur. 

Üçüneü fıkrada sözü geçen beyanname ve 
kroki ile beşinci fıkrada derpiş edilen tetkik 
raporunun tanzimi usulü ve neleri ihtiva ede
ceği ve mahallinde yapılacak tetkiklerin sureti 
ifası Sanayi Bakanlığınca bir yönetmelikle tâ
yin olunur. 

Madde 44. — İşletmeye elverişli maden var
lığının tesbiti halinde iki aydan az ve bir yıl
dan fazla olmamak üzere tâyin edilecek mühlet 
zarfında aşağıdaki vesikaların tevdii talep sahi
binden istenir. 

a) Saha sınır haritası, 
b) Ocakların son durumunu gösterir plân, 

kesit veya projeksiyonlar, 
c) Madenin işletme projesi, 
Bu vesikaların ne suretle tanzim edileceği 

ve neleri ihtiva edeceği Sanayi Bakanlığınca 
bir yönetmelikle tâyin olunur. 

işletme hakkı talebedilen sahanın Harita 
Genel Müdürlüğünce tanzim edilmiş ve askerî 
yasak bölgelerin dışında 1/25 000 mikyaslı ha
ritası bulunduğu takdirde ayrıca sınır haritası 
istenmez. Adı geçen haritalar üzerinden, Sana
yi Bakanlığı ile Genel Kurmay Başkanlığı ara
sında tesbit edilecek esaslar dairesinde, kopye 
edilecek kısım bu maksatla istenecek harita ye
rine kaim olur. Ve bu kabîl haritalar arza tat
bik olunmksızın kabul edilebilir. 

Madde 47. — İşletme hakkı talebedilen saha 
için alâkalıdan istenilen vesikaların 44 ncü mad
deye göre verilen ilk mehil zarfında tevdi edil
memesi halinde, mevcutsa sahada 57 nci mad
deye müstenit faaliyet durdurulur ve son defa
ya mahsus olmak üzere bir mehil daha verilir. 

Son mehil içerisinde vesikaların hepsi tevdi 
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memesi veya sahada tetkikat yapılmasının ve 
ocakların yerlerinin tesbit edilmesinin müm
kün olmaması takdirinde işletme hakkı talebi 

I reddolunur. 
\ Mahalinde yapılan tetkikler neticesinde, 
i ruhsatname sahasında işletmeye elverişli ma-
! den varlığının meydana çıkarılmış olduğunun 
I tesbiti halinde işletme hakkı talebi yürütülür. 
i Aksi takdirde, yani sahada işletmeye elverişli 
l maden varlığının meydana çıkarılmamış oldu-
I ğunun anlaşılması halinde, işletme hakkı tale-
i bi reddolunur. 

3 ncü fıkrada sözü geçen beyanname ve kro-
ı ki ile 5 nci fıkrada derpiş edilen tetkik rapo-
I runun tanzimi usulü ve neleri ihtiva edeceği ve 
İ mahallinde yapılacak tetkiklerin sureti ifası 

Sanayi Bakanlığınca bir yönetmelikle tâyin 
olunur. 

Madde 44. — İşletmeye elverişli maden var
lığının tesbiti halinde bir yıllık mühlet zarfın
da aşağıdaki vesikaların tevdii talep sahibin
den istenir. 

a) Saha sınır haritası, 
b) Ocakların son durumunu gösterir plân, 

kesit ve projeksiyonlar, 
c) Madenin işletme projesi. 
Bu vesikaların ne suretle tanzim edileceği 

ve neleri ihtiva edeceği Sanayi Bakanlığınca 
bir yönetmelikle tâyin olunur. 

İşletme nakkı talebedilen sahanın Harita 
Genel Müdürlüğünce tanzim edilmiş ve askerî 
vaşak bölgelerin dışında 1/25.000 mikyaslı hari
tası bulunduğu takdirde ayrıca sınır haritası is
tenmez. Adı geçen haritalar üzerinden, Sanayi 
Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dairesinde, 
kopye edilecek kısım bu maksatla istenecek 
harita yerine kaim olur. Ve bu kabîl haritalar 
arza tatbik olunmaksızın kabul edilebilir. 

Madde 47. — Kanun tasarısının 47 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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edilmediği takdirde işletme hakkı talebi reddo-
lunur. 

Madde 48. — Müddeti içerisinde tevdi edil
miş bulunan vesikaların mahallinde tetkik ve 
kontrolü Sanayi Bakanlığınca yaptırılır ve ne
tice bir tetkik raporu ile tesbit ettirilir. 

Harita Genel Müdürlüğüiıce tanzim edilmiş 
bulunan haritalar ve M. T. A. Enstitüsü tara
fından tanzim edilmiş bulunan vesikalar, ma
hallinde tetkik ve kontrola tâbi tutulmaksızın 
kabul edilebilir. 

Bu tetkik ve kontrollar neticesinde »aha sı
nır haritası, ocaklar plan kesit veya projeksi
yonları ve madenin işletme projesinin yönetme
liğine ve mahalline aykırılığı tesbit edildiği ve 
bunların düzelttirilmesi mümkün olmadığı tak
dirde, hataların tashihi, noksanların ikmali ve
ya vesikaların yeniden tanzimi için talep sahi
bine iki aydan az ve bir yıldan çok olmamak 
üzere mehil verilir. 

Mehil içerisinde vesikaların tevdi edilmesi 
halinde icabında birinci fıkrada kaydolunduğu 
gibi mahallinde tetkik ve kontrolü yapılır. Bu 
tetkik ve kontrol neticesinde de hata veya nok
sanlar görüldüğü takdirde bunların tashih veya 
ikmali için, son defaya mahsus olmak üzere mü
nasip bir mehil daha verilir. 

Verilen mehiller zarfında istenen vesikaların 
tevdi edilmemesi veya son mehil içerisinde veril
miş olan vesikaların matlup veçhile ikmal veya 
tashih edilmemiş olduğunun tesbiti halinde iş
letme hakkı talöbi reddolunur. 

Yerinde yaptırılacak tetkik ve kontrollann 
sureti ifası ve tetkik raporunun neleri ihtiva 
edeceği yönetmelikte gösterilir. 

Madde 49. — İşletme hakkı talebi ile ilgili 
vesikalar ve yerinde yaptırılan tetkikleri havi 
rapor Sanayi Bakanlığınca incelenir. 

Maden sahasının muayyenliği ve madenin 
kemiyet ve keyfiyet itibariyle bir işletme tesi
sine elverişli cevheri ihtiva ettiği tahakkuk et
miş ise, o madenin (bulunmuş maden) sayılma
sına ve arayıcısının da o madenin (bulucu) su 
olduğuna karar verilir. 

Bu vasfın 137 nci maddeye göre zevali veya 
138 nci maddeye göre kaldırılması halleri dı-
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M^dde 48. — Müddeti içerisinde tevdi edil
miş bulunan vesikaların mahallinde tetkik ve 
kontrolü Sanayi Bakanlığınca yaptırılır. Ve 
netice bir tetkik raporu ile tesbit ettirilir. 

Ancak, Harita Genel Müdürlüğünce tanzim 
edilmiş olan haritalar, M. T. A. Enstitüsü ta
ralından ihzar edilmiş bulunan vesikalar ve 43 
ncü maddeye müsteniden yapılan tetkikleri ka
fi görülen taleplere ait mevdu vesikalar ma-

I hallinde tetkik ve kontrola tabi tutulmaksızın 
kabul edilebilir. 

I Bu «tetkik ve kontrollar neticesinde saha sı-
I nır haritası, ocaklar, plân kesit ve projeksiyon-
I lan ve madenin işletme projesinin Yönetmeliği-
! ne ve mahallime aykırılığı tesbit edildiği ve 
j bunların düzelttirilmesi mümkün olmadığı tak-
| dirde, hataların tashihi, noksanların ikmali 
| veya vesikaların yeniden tanzimi için talep sa-
I hibine bir yıl mehil verilir. 
I Mehil içerisinde vesikaların tevdi edilmesi 
; halinde icabında birinci fıkrada kaydolunduğu 
j gibi mahallinde tetkik ve kontrolü yapılır. Bu 
I tetkik ve kontrol neticesinde de hata veya nok-
j sanlar görüldüğü takdirde bunların tashih ve-
i ya ikmali için, son defaya mahsus olmak üzere 
j altı yıllık bir mehil daha verilir. 

Verilen mehiller zarfında istenen vesikala
rın tevdi edilmemesi veya son mehil içerisinde 
verilmiş, olan vesikaların matlup veçhile ikmal 
veya tashih edilmemiş olduğunun tesbiti halin
de işletme hakkı talebi reddolunur. 

Yerinde yaptırılacak tetkik ve kontrollann 
sureti ifası ve t&tkik raporunun neleri ihtiva 
edeeeği Yönetmelikte gösterilir. 

Madde 49. — İşletme hakkı talebi ile ilgili 
vesikalar ve yerinde yaptırılan tetkikleri hâvi 
ıapor Sanayi Bakanlığınca incelenir. 

Maden sahasının muayyenliği ve madenin 
kemiyet ve keyfiyet itibariyle bir işletme tesi
sine elverişli cevheri ihtiva ettiği tahakkuk et
miş ise, o madenin (bulunmuş maden) sayıl
masına ve arayıcısının da o madenin (bulucu) 
su olduğuna karar verilir. 

Bu vasfın 137 nci maddeye göre zevali veya 
| 138 nci maddeye göre kaldırılması halleri dışm-
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şında bulunmuş maden, maden arama ruhsatna
mesi mevzuu yapılamaz. 

Bulunmuş madenin sicili tesis edilir. 
Arama ruhsatnamesine mtistenidolmaksızın 

da ildnci fıkradaki vasıflan haiz olan her han
gi bir cins madenin (bulunmuş maden) sayılma
sına Sanayi Bakanlığınca karar verilebilir. 

Bu maden, Maden Tetkik ve Arama Enstitü
sünce bulunmuş ise, arama masrafları işletme 
hakkını iktisabeden tarafından enstitüye ödenir. 
Arama masraflarının miktarı ve bunların tedi
ye şartları Sanayi Bakanlığınca tesbit olunur. 

tşletme hakkı isteğine mevzu teşkil eden ara
ma ruhsatnameleri sahalarından taksir sure
tiyle talebedilen sahalar dışında, bırakılan kı
sımlar, talebe mevzu saha ve madenin bulunmuş 
maden sayılmasının kararlaştırıldığı tarihten 
itibaren, hiçbir muameleye lüzum kalmaksızın 
aramalara serbest hale gelir. 

Madde 52. — Tabi olacağı işletme şekli ka
rarlaştırılan bulunmuş maden için Sanayi Ba
kanlığınca; işletmenin teknik, iktisadi ve malî 
şartlanın ve işletme hakkı sahibinden alınacak 
teminatın miktarını gösterir şartname hazırla
nır;' 

Arama ruhsatnamesine müsteniden bulun
muş sayılan madenler için hazırlanan şartname 
buîucuytı tebliğ* olunur. Bulucusu tarafından 
bir ay zarfında bu hususta Bakanlık nezdinde 
yapılacak itirazlar Danıştayca tetkik edilir. Bu 
kabü.i madenlere ait şartname esasları, müdde
tinde * itiraz olunmamak veya itiraz üzerine Da
mştâyca tadil veya tasdik edilmek suretiyle katî 
şeklini alır. 

Teminatın, Maden Kanunu veya şartname 
hükümlerinin tatbiki maksadiyle kısmen veya 
tamamen sarfı veya irat kaydı hallerinde veri
lecek mehil içinde eski hadde iblâğı veya yeni 
teminat tevdii işletme hakkı sahibinden istenir. 
Gereğinin yerine getirilmemesi halinde son bir 
mehil tâyin ve tebliğ edilmek suretiyle keyfi
yet tekrar ihtar edilir. Bu ihtara rağmen de te
minatın eski haddine iblâğ edilmemesi veya ye
ni teminat tevdi olunmaması takdirinde işletme 
hakte fesholunur ve teminattan bakiye kalmış-
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da bulunmuş maden, maden arada runsaıtaa-
| mesi mevzuu yapılamaz. 
I Bulunmuş madenin sicili tesis edilir. 
| Arama ruhsatnamesine müstenit olmaksızın 

da ikinci fıkradaki vasıflan haiz olan her han
gi bir cins madenin (bulunmuş maden) sayıl
masına Sanayi Bakanlığınca karar verilebilir. 

Bu maden, Maden Tetkik ve Arama Ensti
tüsünce bulunmuş ise, arama masrafları işlet
me hakkımı iktisabeden tarafından Enstitüye 
ödenir. Bu husustaki masraflardan Enstitüye 
ödenmesi lâzımgelen meblâğın miktarı ile bun
ların tediye şartlan Sanayi Bakanlığınca tâyin 
ve tesbit olunur. 

tşletme hakkı isteğine mevzu teşkil eden ara
ma ruhsatnameleri sahalarından taksir suretiy
le talebedilen sahalar dışında bırakılan kısımlar, 
talebe mevzu saha ve madenin bulunmuş maden 
sayılmasının kararlaştırıldığı tarihten itibaren, 
hiçbir muameleye lüzum kalmaksızın aramala
ra serbest hale gelir. 

Madde 52. — Tabi olacağı işletme şekli ka
rarlaştırılan bulunmuş maden için Sanayi Ba
kanlığınca, işletmenin teknik, iktisadi ve malî 
şartlarının ve işletme hakkı sahibinden alınacak 
nakdî teminatın miktarını gösterir şartname ha
zırlanır. 

Arama ruhsatnamesine müsteniden bulun
muş sayılan madenler için hazırlanan şartna
me bulucuya tebliğ edilir. Bulucusu tara
fından bir ,ay ) zarfında bu hususta bakanlık 
nezdinde yapılacak itirazlar Danıştayca tet
kik edilir. Bu kabil madenlere ait şartname 
esaslan, müddetinde itiraz olunmamak veya 
itüraz üzerine Danıştayca tadil veya tasdik 
edilmek suretiyle katî şeklini alır. 

Teminatın, Maden Kanunu veya şartname 
hükümlerinin tatbiki maksadiyle kısmen veya 
tamamen sarfı veya irat kaydı hallerinde 
verilecek iki aylık mühlet içinde eski hadde 
iblâğı veya yeni (teminat tevdii işletme hakki 
sahibinden istenir* Gereğinin yerine getirilme
mesi halinde son defaya mahsus olmak üzere 
bir aylık mehil daha verilmek suretiyle key
fiyet tekrar ihtar edilir. Bu İhtara rağmen 
de teminatın eski haddine iblâğ edilmemesi ve
ya yeni teminat tevdi olunmaması takdirinde 
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sa irat kaydedilir, işletme hakkının her hangi 
bir sebeple feshi halinde mevcutsa teminat irat 
kaydolunur. 

Madde 57. — 43 ncü maddeye uygun şekil
de işletme hakkı talebinde bulunan ve işletme 
hakkı verilinceye kadar geçecek devre zarfında 
faaliyete devam etmek istiyen arayıcı: 

a) 43 ncü maddede zikredilen vesikaları 
tevdi etmek, 

b) 81 nci maddeye göre mümessil tâyin et
mek, 

c) 82 nci maddeye göre fennî nezaretçi tâ
yin etmek, 

d) 83 ncü maddeye göre istihsal ve sevk 
defterlerini tutmak ve aylık ve yıllık cetvelleri 
zamanında tevdi etmek, 

e) 84 ncü maddeye göre imalât defterini 
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işletme hakkı fesholunur ve teminattan bakiye 
kalmışsa irat kaydedilir. İşletme hakkının 
her hangi bîr sebeple feshi halinde mevcutsa 
teminat irat kaydolunur. 

Madde 53, — Arama ruhsatnamesine müste
niden bulunmuş sayılan maden için 52 nci mad
de gereğince hazırlanıp katî şeklini alan şart
name bulucuya tebliğ olunur. 

Bulucu, madenin işletme ruhsatnamesine 
mevzu teşkil etmesi halinde, şartname hükümle
rine uygun şekilde madeni işletmeye talîbol-
duğunu tebliğ tarihinden itibaren üç ay zar
fında Sanayi Bakanlığına bildirmeye ve şart
namede yazılı teminatı tevdie mecburdur. 

Madenin işletme imtiyazına mevzu teşkil 
etmesi halinde bulucu 64 ncü maddede yazılı 
hükmî şahıslardan ve matlup şartları haiz ise 
şartname hükümlerine uygun şekilde madeni 
işletmeye talibolduğunu tebliğ tarihinden iti
baren altı ay zarfında Sanayi Bakanlığına 
bildirmeye ve şartnamede yazılı teminatı tev
die mecburdur. 

Bulucu 64 ncü maddede yazılı hükmi şahıs
lardan ve matlup şartları haiz değilse tebliğ 
tarihinden îtibaren bir sene zarfında huku
kunu matlup evsafı haiz ve aynı zamanda 
şartname hükümlerine uygun şekilde madeni İş
letmeye talip bir hükmi şahsa devreder. 

2 nci ve 3 ncü veya 4 ncü fıkra hükümleri
nin yerine getirilmemesi halinde bulucunun 
buluculuk hakkı mahfuz kalmak kaydiyle işlet
me hakkı talebi reddolunur. 

Madde 57. — 43 ncü maddeye uygun şekilde 
isletme hakkı talebinde bulunan ve işletme 
hakkı verilinceye kadar geçecek devre zarfın
da faaliyete devam etmek istiyen arayıcı : 

a) 43 ncü maddede zikredilen vesikaları 
tevdi etmek, 

b) 81 nci maddeye göre mümessil tâyin 
etmek, 

c) 82 nci maddeye göre fennî nezaretçi 
tâyin etmek, 

d) 83 ncü maddeye göre istihsal ve sevk 
defterlerini tutmak ve aylık ve yıllık cetvelleri 
zamanında tevdi etmek, 

e) 84 ncü maddeye göre imalât defterle-
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tutmak ve yıllık imalât haritalannı zamanında 
tevdi etmek, 

f) Madenin çalıştırılmasında ilmî ve teknik 
icaplara riayet etmek. 

Şartlariyle madende işletme faaliyetine ge
çebilir ve istihsal ettiği cevherleri imrar ede
bilir. 

44 ncii maddeye göre verilen vesikalarda 
görülecek hata veya noksanların ikmal veya 
tashihi için 48 nci madde hükümlerinin tatbiki 
istihsal faaliyetinin devamına ve imrarata mâni 
teşkil etmez. 

(a), (b) ve (c) fıkraları hükümleri yerine 
getirilmeksizin faaliyette bulunulamaz, 

(d), (e) ve (f) fıkraları hükümlerinin yeri
ne getirilmemesi veya bu fıkralarda sözü geçen 
vesikalarda hata veyahut noksanlar görülmesi 
halinde bu vecibeler yerine getirilmek, hatalar 
tashih veya noksanlar ikmal edilmek üzere ara
yıcıya münasip bir mehil verilir. Bu mehil zar
fında da gereği yerine getirilmediği takdirde 
sahadaki faaliyet durdurulur. 

Maden zabıtasına mütaallik hükümler mah
fuzdur. 

Tecdidi veya imtiyaza tahvili istenen işletme 
ruhsatnamelerinin veya temdidi talebedilen iş
letme imtiyazlarının taallûk ettiği sahalardaki 
faaliyetler de yukarıdaki hükümlere tâbidir. 

Madde 58. — Maden işletme hakkının veril
mesini istiyen arayıcı bu talepten husule gelen 
hukukunu, Sanayi Bakanlığınca kanuni bir mâ
ni görülmediği takdirde, devredebilir. 

Bu hukuku devralacak şahsın, işletme (hak
kının verilmesini isteyenin Devlete karşı haiz 
olduğu hukuk ve tâbi bulunduğu vecibe, taah
hüt ve mükellefiyetleri aynen ve tamamen ka
bul ettiğini, devretmek isteyenin de devre mu
vafakat eylediğini dilekçe ile bildirmeleri şart
tır. 

Devir muamelesi, ikinci fıkrada yazılı husus
ları tarafların Sanayi Bakanlığında yetkili me
mur huzurunda beyan ve tutulacak zaptı imza 
etmeleriyle tekemmül eder. 

İşletme ruhsatnamesi tecdit talepleriyle im
tiyaza tahvil ve imtiyazın temdidi taleplerinden 
mütevellit hukukun devri de yukarıdaki hüküm
lere tabidir. 

M. Meclisi 
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rini tutmak ve yıllık imalât haritalannı zama
nında tevdi etmek, : 

f) Madenin çalıştırılmasında ilmî ve tek
nik icaplara riayet etmek, 

Şartlariyle madende işletme faaliyetine ge
çebilir ve istihsal ettiği cevherleri imrar ede
bilir. 

44 ncü maddeye göre vesikalarda görülecek 
hata veya noksanların ikmal veya tashihi için 
mühlet verilmesi veya 48 nci madde hükümleri
nin tatbiki, istihsal faaliyetinin devamına ve 
imrarata mâni teşkil etmez. 

(a), (b) ve (c) fıkraları hükümleri yerine 
getirilmeksizin faaliyette bulunulamaz. 

(d), (e) ve (f) fıkraları hükümlerinin ye
rine getirilememesi veya bu fıkralarda sözü ge
çen vesikalarda hata veyahut noksanlık gö
rülmesi halinde bu vecibeler yerine getirilmek, 
hatalar tashih veya noksanlar ikmal edilmek 
üzere arayıcıya iki aylık bir mehil verilir. Bu 
mehil zarfında da gereği yerine getirilmediği 
takdirde sahadaki faaliyet durdurulur. 

Maden zabıtasına mütaallik hükümler mah
fuzdur. 

Tecdidi veya imtiyaza tahvili istenen işletme 
ruhsatnamelerinin veya temdidi talep edilen 
işletme imtiyazlarının taallûk ettiği sahalardaki 
faaliyetler de yukardaki hükümlere tabidir. 

Madde 58. — Kanun tasarısının 58 nci mad
desi aynen kabuH edilmiştir. 
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Madde 59.; — ifaden işletme haklanın veril-
| mesi talebinden mütevellit haklar ve veoibeler 

miras yoliyle intikal eder. 
ı Bu kanunun 7 nci maddesindeki memnuiyete 
j tabi bulunan mirasçı, ölüm târihinden itibaren 

altı ay zarfında durumundaki mâni zail olmadı
ğı takdirde, hukukunu aynı müddet içinde baş-

ı kasma devretmeye mecburdur. 
Mirasçının taaddüt etmesi ve tamamının bu 

j maddenin 2 nci fıkrası hükmüna tabi olmaması 
| ve aynı zamanda işletme talebinden doğan hu-
I kukun tek şahıs uhdesinde toplanmasının temin 

olunamaması takdirinde, bu hakların bir bütün 
halinde mirasçılar adına istimali, vecibelerin 
ifası ve yapılacak tebligatın kabulü için ölüm 
tarihinden itibaren en geç altı ay içinde miras-
çılar rızaen veya kazaen aralarından veya ha
riçten birisini mümessil tâyin vo keyfiyeti mü
messilin muvafakat beyaniyle birlikte noter ma
rifetiyle Sanayi Bakanlığına ihbar ederler. în-
hilâfl vukuunda bir ay zarfında bu esaslar daire
sinde yeni bir mümessilin tâyin ve ihbarı lâ
zımdır. 

İşletme hakla talebi muamelâtından müte
vellit hukuki mesuliyet mirasçılara, cezai mesu
liyet mümessilin şahsına raci olur. Mirasçıların 
umumi hüktimller dairesinde mümessile rücu 
haklan mahfuzdur. 

Mümessil tâyin etmiyen mirasçılar 57 nci 
madde hükmünden istifade edemezler. 

Mirasçıların yukarıda yazılı hükümleri ye
rine getirmemeleri halinde hiçbir ihtara lüzum 
kalmaksızın işletme hakkı talebi sakıt olur. Şu 
kadar ki, madenin bulunmuş maden sayılması
na karar verilmiş ise buluculuk hakkı mahfuz 
kaJlır. 

tşletme hakkı talebinden mütevellit haklar 
J ve vecibeler mirasçılar arasında rızaen veya ka

zaen taksim edilemez. Mirasçıların ittifakla ve
recekleri karar üzerine içlerinden veya hariçten 
bir şahsa bütün halinde devredilir. 

Mirasçıların ittifak edememeleri halinde 
mahkeme bu hukuk ve vecaibin /mirasçılardan 
en ehil ollana tahsisine bu mümkün olmazsa sa
tılmasına karar verir. Mahkeme bu hususu ba
sit muhakeme usuliyle hal eyler. 

Mirasçının maden işletmesi memnu bulun-
I ması sebebiyle veya hukukun tek şahıs uhdesin-
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Madde 62 — Maden işletme ruhsatnamesi, 
medeni haklarını kullanmaya ehil yalnız bir va
tandaşa veya madencilik yapabileceği statüsün
de yazılı ve Türk kanunlarına göre kurulmuş 
yalnız bir tüzel kişiye veya bu hususta yetkiyi 
haiz İktisadi Devlet Teşekkülü ve müessesesine 
veya âmme idaresine Sanayi Bakanlığınca ve
rilir. 

İşletme ruhsatnamesinin verilmesi Bakanlık
ça kararlaştırılması üzerine altı ay içinde, ka
nuni harem tediyesi, damga pulunun tevdii, ma
denin işletme ruhsatnamesinin bulucusundan 
başkasına itası halinde arama devresindeki mas
raflardan cevher satışı ile karşılanmıyan kısmı
na ait tazminatı bulucuya ödenmesi alâkalıdan 
istenir. 

Müddeti içinde ikinci fıkra hükümleri yeri
ne getirildiği takdirde, tebliğ tarihinden itiba
ren iki ay zarfında, mukavele ve şartnamenin 
imza ve teatisi için, Bakanlığa müracaat etmesi 
lüzumu ilgiliye bildirilir. 

Bu tebligata uyan alâkalı ile Bakanlık ara
sında mukavele ve şartname imza ve teati edi
lir ve işletime ruhsatnamesi maden siciline kay
dı yapılarak işletme ruhsatnamesi sahibine ve
rilir. Bu ruhsatname maden siciline kaydedildi
ği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

I Ğegâci Kx>. 

I de toplanması maksadiyle yapılacak devirler 
için mirasçıların işletme hakkı talebinden mü
tevellit Devlete karşı odan hukuk ve vecaibini 

I tamamen devrettiklerini, devralacak şahsın da 
bu hukuk ve vecaibi aynen ve tamamen kabul 
ettiğini gösterir noterlikçe tasdik edilmiş be
yanname ile keyfiyeti Sanayi Bakanlığına bil
dirmeleri lâzımdır. Bakanlıkça kanuni bir mah
zur görülmediği takdirde, durum madenin kay
dına şerhedilir. Devir muamelesi bu suretle te
kemmül eder. 

Mirasçıların 53 ncü maddeye göre rüçhan 
I hakkını istimali, işletme hakkı talebinden müte

vellit hukuk ve vecaibin matlup evsafı haiz ve 
aynı zamanda şartname hükümlerine uygun şe
kilde madeni işletmeye talip hakiki veya hük
mi tek şahıs uhdesine devredilmesine bağlıdır. 

İşletme ruhsatnamelerinin tecdidi ye imtiya
za tahvili taleplerinden doğan hakların intikali 
deyukanki hükümflere tabidir. 

Madde 62. — Maden işletme ruhsatnamesi, 
medeni haklarını kullanmaya ehil yalnız bir 
Türk vatandaşına veya madencilik yapabileceği 
statüsünde yazılı ve Türk kanunlarına göre ku
rulmuş yalnız bir tüzel kişiye veya bu hususta 

« yetkiyi haiz İktisadi Devlet Teşekkülü ve mü
essesesine veya âmme idaresine Sanayi Bakan
lığınca verilir. 

İşletme ruhsatnamesinin verilmesi Bakanlık
ça kararlaştırılması üzerine altı ay içinde, kanu
ni harcın tediyesi, damga pulunun tevdii, ma
denin işletme ruhsatnamesinin bulucusundan 
başkasına itası halinde arama devresindeki mas
raflardan cevher satışı ile karşılanmıyan kısmı
na ait tazminatı bulucuya ödemesi alâkalıdan 
istenir. 

Müddeti içinde ikinci fıkra hükümleri yeli
ne getirildiği takdirde, tebliğ tarihinden itiba
ren iki ay zarfında, mukavele ve şartnamenin 
imza ve teatisi için, Bakanlığa müracaat etme
si lüzumu ilgiliye bildirilir. 

Bu tebligata uyan alâkalı ile Bakanlık ara
sında mukavele ve şartname imza ve teati edi
lir. Ve işletme ruhsatnamesi maden siciline kay-

I dolunarak sahibine yerilir. Bu ruhsatname ma-
I den siciline kaydedildiği tarihten itibaren yü-
| rürlüğe girer. 
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îşletme ruhsatnamesi müddeti 10 yıldan az 
ve 15 yıldan fazla olamaz. Müddeti biten işlet
me ruhsatnamesi tecdidedilebilir. Tecdit talebi
nin işletme ruhsatnamesinin yürürlük süresi içe
risinde yapılması şarttır. 

Bakanlıkça işletme ruhsatnamesinin tecdidi
ne karar verilirken, şartname hükümlerinde, ye
ni duruma intibakı temin maksadiyle değişiklik 
yapılabilir. 52 nci maddenin 2 nci fıkrası hük
mü mahfuzdur. 

Madde 63. — Maden işletme imtiyazı verile
bilmesi için Sanayi Bakanlığınca hazırlanan mu
kavelename ve şartname metinleri bu hususta 
cereyan eden muameleyi gösteren mazbatasiyle 
birlikte Danıştayca tetkik edilmek üzere Başba
kanlığa gönderilir. Danıştay yaptığı tetkik ne
ticesini Başbakanlığa bildirir. 

Maden işletme imtiyazı Bakanlar Kurulu 
karariyle verilir. 

îşletme imtiyaz müddet 40 yıldan az 99 yıl
dan fazla, olamaz. 99 yıldan daha az müddetle 
verilmiş olan işletme imtiyazı müddeti, icabın
da yapılacak temditlerle 99 yıla iblâğ edilebilir. 

Bakanlıkça imtiyaz müddetinin temdidine 
karar verilirken şartname hükümlerinde, yeni 
duruma intibakı temin maksadiyle değişiklik 
yapılması caizdir. 52 nci maddenin 2 nci fıkrası 
hükmü mahfuzdur. 

Madde 65. — Maden işletme imtiyazı veril
mesinin Bakanlar Kurulu kararma iktiran et
mesi üzerine altı ay içinde, kanuni harem tedi
yesi, damga pulunun tevdii, madenin işletme im
tiyazının bulucusundan başkasma itası halinde 
arama devresindeki masraflardan cevher satışı 
ile karşılanmıyan kısmına ait tazminatı bulucu
ya ödemesi alâkalıdan istenir. 

Yukardaki fıkra hükümleri yerine getirildiği 
takdirde, tebliğ tarihinden itibaren iki ay zar
fında mukavele ve şartnamenin imza ve teatisi 
için, Bakanlığa müracaat etmesi lüzumu ilgiliye 
bildirilir. 

Geçici Ko. 

îşletme ruhsatnamelerinin müddeti 10 yıl
dan az ve 15 yıldan fazla olamaz. Müddeti bi
ten işletme ruhsatnameleri tecdidedilir. Tecdit 
için, sahada daha işlenecek rezervin mevcut ol
ması, talebin işletme ruhsatnamesi yürürlük sü
resi içinde yapılması şarttır. 68 nci madde hü
kümleri mahfuzdur. Tecdit muamelesi işletme 
hakkı talebinin tabi olduğu usul dairesinde yü
rütülür. Ancak bunlarda sınır haritası aran
maz. 

Bakanlıkça işletme ruhsatnamesinin tecdidi
ne karar verilirken, şartname hükümlerinde ye
ni duruma intibakı temin maksadiyle değişiklik 
yapılabilir. Bu takdirde 52 nci maddenin 2 nci 
fıkrası hükümleri mahfuzdur. 

Madde 63. — Maden işletme imtiyazı verile
bilmesi için Sanayi Bakanlığınca hazırlanan mu
kavelename ve şartname metinleri bu hususta 
cereyan eden muameleyi gösteren mazbatasiyle 
birlikte Danıştayca tetkik edilmek üzere Başba
kanlığa gönderilir. Danıştay yaptığı tetkik ne
ticesini Başbakanlığa bildirir. 

Maden işletme imtiyazı Bakanlar Kurulu 
karariyle verilir. 

işletme imtiyazı müddeti 40 yıldan az 99 yıl
dan fasla olamaz. 99 yıldan daha az müddetle 
verilmiş olan işletme imtiyazı müddeti, icabında 
yapılacak temditlerle 99 yıla iblâğ edilir. 

Bakanlıkça imtiyaz müddetinin temdidine 
karar verilirken şartname hükümlerinde, yeni 
duruma intibakı temin maksadiyle değişiklik ya
pılması caizdir. 52 nci maddenin 2 nci fıkrası 
hükmü mahfuzdur. 

Madde 65. — Kanun tasarısının 65 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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Bu tebligata uyan işletme imtiyazı talebi ile 
Bakanlık arasında mukavele ve şartname imza 
ve teati edilir ve işletme imtiyazı karan, maden 
siciline kaydı yapılarak imtiyaz sahibine verilir. 

İşletme imtiyazı kararı maden siciline kay
dedildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Madde 66. — 62 ve 65 nci maddelerde yazılı 
müddetler zarfında, kanuni harcın yatırılmaması 
veya damga pulunun tevdi olunmaması veya ma
denin işletme hakkının bulucusundan başkasına 
verilmesi takdirinde arama devresindeki masraf
lardan cevher satışı ile karşılanmıyan kısmına 
ait tazminatın bulucuya ödenmemesi veya muka
vele ve şartnamenin imza ve teati edilmemesi 
hallerinde işletme hakkı verilmesine ait karar 
iptal edilir. 

Madde 67. — îşletme hakkı sona eren fakat 
tecdit veya temdit edilmiyen veya 49 ncu mad
denin 5 nci fıkrasına göre bulunmuş sayılan ma
denler için 54 ncü maddede gösterilen usul ve 
esaslar dairesinde zuhur edecek talibine işletme 
hakkı verilir. 

Madde 68. — İşletme ruhsatnamesine müste
niden faaliyette bulunan bir madenin durumuna 
ehemmiyetli inkişaflar husule gelmesi halinde, 
re'sen veya işletme ruhsatnamesi sahibinin mü-
racaati üzerine madenin imtiyaz mevzuuna ithal 
edilip edilmemesi mahallinde tetkikler yaptırıl
mak suretiyle 51 nci madde hükümleri dairesin
de Sanayi Bakanlığınca kararlaştırılır. 

Mahallinde yapılan tetkikat neticesinde sa
hadaki cevher rezervinin kemiyet ve keyfiyet 
itibariyle ancak işletme ruhsatnamesine mevzu 
olabileceği tesbit edildiği ve bu durumun alâka
lıya tebliğinden önce de işletme ruhsatnamesi 
müddeti sona erdiği takdirde, yapılacak yeni 
tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde imtiyaza 
tahvil talebinin tecdit talebi olarak yürütülmesi 
istenilebilir. 

Madde 70. — Aynı cins madene ait ve en az 
birer noktaları müşterek olan işletme haklan 
alâkalıların müracaatı üzerine tek bir işletme 
hakkı halinde, bu kanunun imtiyaz işletmesi ve
ya işletme ruhsatnamesi verilmesi hakkındaki 
hükümlerine göre, birleştirilebilir. 

Birleştirme kararı verilirken bir havza halin-

•Geçici Ko. 

Madde 66. — 62 ve 65 nci maddelerde yazılı 
müddetler zarfında, kanuni harcın yatırılmama
sı veya damga pulunun tevdi olunmaması veya 
madenin işletme hakkının bulucusundan başka
sına verilmesi takdirinde arama devresindeki 
masraflardan cevher satışı ile karşılanmıyan kıs
mına ait tazminatın bulucuya ödenmemesi veya 
alâkalının taksiri sebebiyle mukavele ve şartna
menin imza ve teati edilememesi hallerinde işlet
me hakkı verilmesine ait karar iptal edilir. 

Madde 67. — Kanun tasarısının 67 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 68. — Kanun tasarısının 68 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 70. — Kanun tasarısının 70 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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de toplanacak olan işletme hakkının süresi ve 
tabi olacağı şartlar ayarlanır. 

Birleştirilen madenlerin münferit sicilleri 
kapatılarak açılacak tek sicile kaydolunur. 

Madde 72. — İşletme ruhsatnamesi veya iş
letme imtiyazı verilen bir sahada işletme hakkı
na mevzu teşkil eden madenle mahlut olarak ve
ya jeolojik teşekkül itibariyle bu madenle bir
likte işletilmesi zaruri bulunan başka cins ma
denler çıkarsa, işletme hakkı sahibi tarafından 
gerekli fennj malûmat idareye bildirilmek ve 
keyfiyet tesbit olunmak ve kanuni mahzur bu
lunmamak şartiyle bu madenlerin de işletme 
hakkının şümulüne girdiği işletme ruhsatname
sine veya imtiyaz mukavelenamesine dercolu-
nur. 

Yukardaki vasıfları haiz bulunduğu re'sen 
tesbit olunan işletme hakkı sahaları için/işletme 
hakkı sahibinin müracaatine hacet kalmaksızın 
keyfiyet doğrudan doğruya işletme ruhsatname
sine veya imtiyaz mukavelesine ilâve edilebilir. 

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

Madde 74. — Maden işletme ruhsatnamesi 
veya işletme imtiyazı sahibi işletme hakkının tes
cili tarihinden itibaren bir yıl içinde, madenin 
mevcut işletme projesinde veya fen raporunda 
(avan - proje) ve madenin işletme şartnamesin
de yazılı esaslar dairesinde, madende işletme 
faaliyetine başlamaya, 57 nci madde gereğince 
madende faaliyet devam ediyorsa faaliyeti bu 
esaslara göre tanzime mecburdur. 

Madde 76. — Madenin işletilmesi sırasında 
mâdenin işletme projesinde veya fen raporunda 
(avan proje) değişiklikler yapılması icabettiği 
takdirde keyfiyet mucip sebepleriyle birlikte Sa
nayi Bakanlığına bildirilir. Bakanlıkça icabında 
tamamlayıcı izahat alındıktan ve mahallinde ge
rekli tetkikler yapıldıktan sonra lüzum görülür
se, işletme projesi veya fen raporu, bu esaslara 
göre tadil edilir. 

Şu kadar ki, tadil teklifinden itibaren bir 
ay zarfında bakanlıkça hilâfına bir ihtar yapıl
maması halinde, işletme hakkı sahibi tadil tekli-

iGreçdei Ko. 

Madde 72. — Kanun tasarısının 72 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 74 Kanun tasarısının 74 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 76. — Kanun tasarısının 76 acı mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 131) 



89 
Hü. 

fi karara bağlanmcaya kadar, teklifi dairesinde 
faaliyete devam edebilir. 

Madde 78. — Bir maden işletmesinde, işletme 
projesi veya fen raporu (avan proje) veya işlet
me şartnamesi veya bunların tadilli şekillerine 
riayet edilmediğinin tesbiti halinde, Sanayi Ba
kanlığınca, maden işletme hakkı sahibine verile
cek münasip mehil zarfında işletme faaliyetinin 
işletene projesi,veya fen raporu (avan proje) ve
ya işletme, şartnamesi esaşlanna, uygun hale ge
tirilmesi ihtar olunur ve riayetsizlik izale edilin
ceye kadar işletme faaliyeti işin icabına göre 
kısmen veya tamamen durdurulabilir. 

Gereğinin yerine getirilmemesi halinde, temi
natın yarısı irat kaydolunur ve işletme hakkı sa
hibine keyfiyet tekrar ihtar edilir. 

Son ihtara rağmen de gereğinin yapılmama
sı takdirinde işletme hakkı f esholunur. 

Madde 79. — Mücbir sebep veya beklenil-
•miyen haller dolayısiyle bir madenin işletme faa
liyetinin muvakkaten tadiline, işletme hakkı sa
hibinin talebi üzerine Sanayi Bakanlığınca karar 

- verilebilir. 
Faaliyetin tadiline karar verildiği takdirde 

işletme hakkı sahibinin bu müddet zarfında is
tisna edileceği vecibeler ve şartlar Bakanlıkça' 
tâyin ve alâkalıya tebliğ olunur. 

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

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

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

<3eçici Ko. 

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

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

Son ihtara rağmen de gereğinin yapılmaması 
takdirinde işletme hakkı fesholunur. 

Madde 79. — Kanun tasarısının 79 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 81—Konun tasarısının 81 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 82. — İşletme ruhsatnameli veya imti
yazlı maden sahalarındaki teknik faaliyetin tan
zim ve idamesi işlerinin en az bir maden mühen
disinin nezareti altında yapılması şarttır. 

Tuz ihtiva eden sulardan çeşitli usullerle 
tuzların istihsali maksadiyle yapılan işletmeler
de fennî nezaretçi vazifesi kimya mühendisi ve
ya kimyager tarafından da deruhte edilebilir. 

Aynca fennî nezareti deruhte eden kimse ta
rafından maden tekniği ve mevzuatı esasları dai
resinde verilecek emir ve talimatı yürütmek mak
sadiyle iş başında daimî olarak asgari bir maden 
teknisiyeni veya teknikeri veya mülga Zongul
dak Maden Meslek Mektebi mezunu bir eleman 
veya Maden Çavuşu Okulu bitirmiş bir maden 
başçavuşu veya ehliyeti evvelce tasdik edilmiş 
maden başçavuşu bulundurulması lâzımdır. 

Şu kadar W, bu vazife, fennî nezareti deruh
te eden şahıs tarafından tavzif edilecek ehli
yetli bir kimseye de tevdi olunabilir. 

İşletme ruhsatnamesi veya imtiyaz sahibi iş
letme faaliyetine başlamadan mühendis veya 
kimyager ile iş başında daimî olarak bulunacak 
kimsenin, inhilâl vukuunda yerine gelenlerin, 
isim ve ikametgâhlarını Sanayi Bakanlığına bil
dirmeye, bu şahısların mezkûr vazifeleri kabul 
ettiklerini gösterir noterlikten tasdikli birer be
yannameyi tevdi etmeye mecburdur. 

Birinci ve ikinci fıkralarda sözü geçen şahıs
ların fennî nezaret deruhte edebilecekleri saha 
veya sahaların adedi ile dördüncü fıkraya göre 
fennî nezaretçi tarafından daimî olarak iş başın
da bulunmak maksadiyle tavzif edilecek kimse
lerde tahsil, tecrübe ve kıdem bakımlarından ara
nacak ehliyet, şartlan Sanayi Bakanlığınca bir 
yönetmelikle tesbit olunur. 

îşletme ruhsatnamesi veya imtiyazı sahibi 
yukarıdaki şartları yerine getirmeksizin sahada 
faaliyette bulunamaz. Hilâfına hareketin anla
şılması halinde, faaliyet durdurulur ve 121 nci 
madde hükümleri tatbik olunur. 

Madde 84. — Maden işletme ruhsatnamesi 
veya işletme imtiyazı sahibi işletmede bir imalât 
defteri tutar ve bir imalât haritası tanzim eder. 
Tanzim olunan imalât haritasının bir nüshasını 
esbabı mucibe raporu eklemek suretiyle, her yı
lın Ocak ayında Sanayi Bakanlığına tevdi eder. 

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

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

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

İşletme ruhsatnamesi veya imtiyaz sahibi iş
letme faaliyetine başlamadan fennî nezareti 
deruhde eden mühendis ile daimî olarak iş ba
şında bulunacak teknik elemanın inhilâl vuku
unda yerlerine getirilenlerin, isim ve ikametgâh
larını Sanayi Bakanlığına bildirmeye, bu kim
selerin mezkûr vazifeleri kabul ettiklerini göste
rir noterlikten tasdikli bir beyannameyi tevdi 
etmeye mecburdur. 

Birinci ve ikinci fıkralarda sözü geçen mü
hendislerin fennî nezaret deruhde edebilecekle
ri saha veya sahaların adedi Sanayi Bakanlığın
ca bir yönetmelikle tesbit olunur. 

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

İşletme ruhsatnamesi, imtiyaz sahibi yukar-
daki şartları yerine getirmeksizin sahada işlet
me faaliyetinde bulunamaz. Hilâfına hareketin 
anlaşılması halinde, faaliyet durdurulur ve 121 
nci madde hükümleri tatbik olunur. 

Madde 84. — Kanun tasarısının 84 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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İmalât defteri, imalât haritası ve esbabı mu
cibe raporunun ne suretle tanzim olunacağı ve 
neler ihtiva edeceği Sanayi Bakanlığınca bir 
yönetmelikle tesbit olunur. 

Madde 85. — işletme hakkı sahibi 81, 83 ve 
84 ncü maddelerde yazılı mükellefiyetlerden her 
hangi birini ifa etmediği veya bunlarla ilgili 
vesikalarda hata ve noksanlar görüldüğü tak
dirde münasip mehil verilerek mükellefiyetin 
yerine getirilmesi veya görülen hata ve noksan
ların tahsis ve ikmal edilmesi vazı ile ihtar olu
nur. 

Verilen mehil zarfında mükellefiyetin yerine 
getirilmemesi veya hata ve noksanların tashih 
ve ikmal edilmemesi halinde teminatın dörtte 
biri irat kaydolunur ve ikinci bir mehil verilir. 
Teminatın eski haddine iblâğı hakkındaki hü
kümler mahfuzdur,. 

İkinci mehil zarfında da tebliğ edilen husus
ların yerine getirilmemesi takdirinde, teminatın 
yarısı irad kaydolunur. Ve üçüncü bir mehil ve
rilir. Teminatın eski haddine iblâğı hakkında
ki hükümler mahfuzdur. Bu müddet zarfında 
da tebliğ edilen hususların yerine getirilmemesi 
halinde işletme hakkı feshedilir. 

81, 83 ve 84 ncü maddelerde yazılı vesika
ların hususi bir maksatla hakikate aykırı şekil
de tanzim edilmiş olmaları takdirinde, işletme 
hakkı fesholunur. 

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

Bu mecburiyete muhalefet veya imtina halin
de alâkalıya Bakanlıkça ihtarda bulunulur. Mu
halefet veya imtinaın devamı takdirinde arama 
hakkı iptal, işletme hakkı fesih veya işletme 
hakkı talebi reddolunabilir. 

91 — 
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Madde 85 İşletme hakkı sahibi 81, 83 ve
ya 84 ncü maddelerde yazılı mükellefiyetler
den her hangi birisini ifa etmediği veya bunlar
la ilgili vesikalarda hata veya noksanlar görül
düğü takdirde münasip mehil verilerek mükel
lefiyetin yerine getirilmesi veya görülen hata 
veya noksanların tashih ve ikmali yazı ile ih
tar olunur. 

Verilen mehil içinde mükellefiyetin yerine 
getirilmemesi veya hata ve noksanların tashih 
ve ikmal edilmemesi halinde teminattan 500 li
rası irat kaydolunur ve ikinci bir mehil verilir. 
Teminatın eski haddine iblâğı hakkındaki hü
kümler. mahfuzdur. 

İkinci mehil zarfında da tebliğ edilen husus
ların yerine getirilmemesi takdirinde, teminat
tan 1 000 lirası daha irat kaydolunur ve son bir 
mehil daha verilir. Teminatın eski haddine ib
lâğı hakkındaki hükümler mahfuzdur. Son men
le rağmen de gereğinin yapılmaması halinde iş
letme faaliyeti durdurulur. 

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

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

Bu mecburiyete muhalefet veya imtina halin
de alâkalıya Bakanlıkça ihtarda bulunulur. Mu-
lefet veya imtinam devamı takdirinde arama ve
ya işletme faaliyeti durdurulur. 

Madde 88. — Maden işletme ruhsatname
sinden mütevellit haklar ve vecibeler miras vo
liyle intikal eder. 

Bu kanunun 7 nci maddesindeki memnuiye-
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te tabi bulunan mirasçı, ölüm tarihinden itiba
ren altı ay zarfında durumundaki mâni zail ol
madığı takdirde, hukukunu aynı müddet içinde 
başkasına devretmeye mecburdur. Aksi takdir
de işletme ruhsatnamesi feshedilir. 

Mirasçının taaddüdetmesi ve tamamının bu 
maddenin ikinci fıkrası hükmüne tabi olmama
sı ve aynı zamanda işletme ruhsatnamesi huku
kunun tek şahıs uhdesinde toplanmasının temin 
•olunamaması takdirinde, bu hakların bir bütün 
halinde mirasçılar adına istimali, vecibelerin 
ifası ve yapılacak tebligatın kabulü için ölüm 
tarihinden itibaren en geç altı ay içinde miras
çılar nzaen veya kazaen aralarından veya ha-

, riçten birisini mümessil tâyin ve keyfiyeti mü-
1 mesailin muvafakat beyaniyle birlikte noter ma-
j I rifeiiyle Sanayi Bakanlığına ihbar ederler, tn-

hilâl vukuunda bir ay zarfında bu esaslar dai
resinde yeni mümessilin tâyin ve ihbarı lâzım
dır. 

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

îşletme ruhsatnamesi muamelâtından müte
vellit hukuki mesuliyet mirasçılara, cezai me
suliyet mümessilin şahsına raci olur. Mirasçıla
rın umumi hükümler dairesinde mümessile rücu 
hakları mahfuzdur. 

Maden işletme ruhsatnamesinin mümessil ile 
idaresi, ölüm tarihinden itibaren âzami bir bu
çuk yılı geçemez. Bu müddet zarfında hukukun 
tek şahıs uhdesinde toplanması lâzımdır. 

Müddetleri zarfında mümessil tâyin edilme
mesi veya hukukun tek şahsa devri temin olun
maması hallerinde işletme ruhsatnamesi feshedi
lir. 

Maden işletme ruhsatnamesinden mütevellit 
haklar ve vecibeler mirasçılar arasında nzaen 
veya kazaen taksim edilemez. Mirasçıların itti
fakla verecekleri karar üzerine içlerinden veya 
hariçten birisine bütün halinde devredilir. 

Mirasçıların ittifak edememeleri halinde 
mahkeme bu hukuk ve vecaibin mirasçılardan 
en ehil olana tahsisine veya bütün olarak satıl-
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Madde 104. — Sicil kütüğü aşağıdaki hu
susları ihtiva eder: 

1. Madenin cinsi, nevi ve işletme hakkının 
verilmesine mesnet olan vasati tenoru, 

2. Bu madenle mahlut olarak zuhur eden 
veya birlikte işletilmesi zaruri bulunan maden
ler, 

3. Maden sahasının sınırı, mevkii, bağlı bu
lunduğu köy, bucak, üçe ve il, 

4. Bulunmuş maden sayılmasına karar ve
rildiği tarih, 

5. Bulunmuş maden vasfının zeval buldu
ğu veya kaldırıldığı tarih, -

6. Bulucunun adı, soyadı, ikametgâhı, bu
luculuk haklanın sona ermesi sebebi ve tarihi, 

7. İşletme hakkının nevi ve müddeti, 
8. İşletme hakkının verilmesine esas teşkil 

eden Bakanlık veya Bakanlar Kurulu kararı
nın tarihi ve numarası, 

9. İşletme hakkı sahibinin unvanı veya adı, 
soyadı ve ikametgâhı, 

10. Devir ve intikal muameleleri, 
11. Rehin edilmiş ise mürtehinin adı, soy

adı, ikametgâhı, rehinin sıra ve derecesi, 
12. İşletme, başka işletme ile birleştirilmiş 

ise hangi sicil numarasında kayıtlı madenle bir
leştirildiği, 

13. İşletme hakkının sona ermesi hali ve se
bepleri, 

14. Şerh sütunu, 

Geçici Ko, 

ma^m^ karar verir. Mihkemfr bu huşum basit 
muhakeme usuliyie faalleyier. 

Mirasçının maden: işletmesi-memnu butua-
ması sebebiyle veya hukukun tek şahısta top^ 
lanması maksadiyîe-yapılacak devMeriçta mi
rasçıların" işletme; ruhsatnamwindwr mütevellit 
Devlete karşr olan hukuk, veoaip, mükellefiyet • 
ve taahhüdatım tamamen devrettiklerini, der-
ralacakxşabam da bu'hufrok, vecaip, mükellefi
yet ve taahhüdatı aynenr ve tamamen kabul et-
tiğmiigösterir noterlikçe tasdik" edilmiş beyan
name ile-keyfiyeti Sanayy'BakaniTğîna bildirme-
lerilâamdır. Bakaıriikça: kanuni mâni görülme
diği takdirde durum .madenin sicilime* mukavele 
ve şartnamelerinv şerhediliri Dlevir muamelesi 
buBuretle^tekemmülederi 

Madde 104.-— Kanun, tasansının 104 neü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meçlisi (S. Sayısı: 131) 



94 — 
Hü. 

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

îşletme projesi veya fen raporu varsa tahlil 
raporu, sınır haritası veya krokisi, bulunmuş 
maden sayılması karan, bulunmuş maden vasfı
nın zevalini veya kaldırıldığını göshterir vesika, 
buluculuk hakkının sona ermesi sebebini göste
ren vesika, işletme hakkının verilmesine ait ka
rar, Devlet hakla nisbetine ait karar, işletme 
hakkı sahibi hakiki şahıs ise hüviyet cüzdanı
nın, hükmi şahıs ise kuruluşuna ait statünün 
tasdikli sureti, ticaret sicil kaydı, devre ait 
takrir zaptı, intikale» mesnet teşkil eden vesi
kalar, terhin muamelesine ait talep ve muva
fakat beyanlariyle rehnin fekkine ait vesikalar, 
mahluliyet veya birlikte çalıştırılması zaruri 
olan madenlere ait vesika, işletmenin diğer bir 
işletme ile birleştirilmesine ait karar sureti, iş
letme hakkının sona ermesine ait karar. 

Madde 109. — Maden işletme hakkı sahibi
nin maden için yapmış olduğu istikrazdan mü
tevellit borcunu veya ilerde bu maksatla vücut 
bulacak veya vücut bulması muhtemel olan 
borçlarını temin için maden üzerinde bir veya 
mütaaddit derece ve sırada ipotek tesis oluna
bilir. 

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

İşletme hakkı ile bir kül teşkil eden 113 ncü 
maddenin birinci fıkrasında yazılı tesis, vasıta, 
alât ve malzemenin heyeti umumiyesi ipoteğin 
şümulüne girer. 

İpotek alacaklısı, maden işletme hakkı ile 
kül teşkil eden ve tapu sicilinde kayıtlı bulunan 
gayrimenkuller üzerinde işletme hakkı sahibi
nin tasarrufuna mâni olmak için umumi hüküm
ler dairesinde tapu siciline şerh verilmesini isti 
yebilir. 

Maden işletme haklanın sona ermesi halin-

Geçici Ko. 

Madde 105. — Kanun tasarısının 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

105 nci 

Madde 109. — Kanun tasarısının 109 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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de ipoteğin hükmü 100 ncü maddenin birinci 
fıkrası şümulü dışında kalan tesis, vasıta, aiât 
ve malzemeye inhisar eder. 

Maden ipoteği sicil kütüğündeki ipotek kay
dının terkini ile sakıt olur. 

Madde 110. — Maden ipoteğiyle temin edi
len alacaktan dolayı maden işletme hakkı sa
hibi şahsan da mesuldür. 

İpotekle takyidedilmiş bir maden işletme 
hakkının âhara devri halinde, bu hakkı devre
denin borçluluk durumunda bir değişiklik hu
sule gelmiyeceği gibi, alacağın teminatını teş
kil eden ipotek de aynen baki kalır. 

Ancak, maden işletme hakkını devralan şa
hıs ipotekle temin edilmiş olan borcu da şahsan 
kabul ve taahhüt ettiği ve alacaklı, keyfiyetin 
Bakanlıkça kendisine tebliğinden itibaren, bir 
yıl içinde hakkını evvelki borçluya karşı muha
faza eylediğini yazı ile bildirmediği takdirde iş
letme hakkını devreden evvelki borçlu borcun
dan kurtulur. 

Madde 111. — ipoteğin vâdesi hululünde ve
ya alacağın muacceliyet kesbetmiş olması halin
de alacaklı alacağının tahsili için ipoteğin taal
lûk ettiği maden işletme hakkını umumi hüküm
ler dairesinde sattırabilir. 

Maden işletme hakkını iktisabetmek istiyen 
talibin bu hakkın iktisabı için aranan kanuni 
şartlan haiz olması lâzımdır. Talip bu şartları 
haiz bulunduğunu Sanayi Bakanlığından alaca
ğı vesika ile ispat eder. îcra Dairesi bu vesika
yı ibraz etmiş olan talipler arasında satışı yapar. 

Satışın neticesi İcra Dairesi tarafından Sa
nayi Bakanlığına bildirilir. Keyfiyet maddenin 
sicil kütüğüne şerh ve ipotek kaydı terkin edi
lir. Devir muamelesi bu suretle tekemmül eder. 

Madde 115. — Maden sahalarından çıkarılan 
cevherlerin imrarı Devlet hakkının ödenmesine 
bağlıdır. 

Devlet hakkı, yabancı memleketlere imrar 
edilecek maden cevherlerinin ihraç iskelesinde-
ki FOB bedellerin vasatisi, memleket içine 
imrar olunacak maden cevherlerinin muhtelif 
bölgelerdeki maden işletmelerinin satış bedel
lerinin vasatisi üzerinden yüzde bir ilâ yüzde 
üç nisbetinde alınır. 

Geçiei Ko. 

Madde 110. — Kanun tasarısının 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

110 ncu 

Madde 111. — Kanun tasarısının 111 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 115. — Maden sahalarından çıkarılan 
cevherlerin imrarı Devlet hakkının Ödenmesine 
bağlıdır. 

Devlet hakkı, yabancı memleketlere imrar 
edilecek maden cevherlerinin ihraç iskelesinde-
ki FOB bedelleri vasatisi, yurt içine imrar 
olunacak maden cevherlerinin muhtelif bölgeler
deki maden işletmelerinin satış bedelleri vasati
si üzerinden % 1 nisbetinde alınır. 
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Maden cevherlerinden alınacak Devlet hak
kının nisbetleri, madenlerin cinslerine göre, 
Sanayi Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulu karariyle tâyin olunur. 

Devlet hakkı, cevherlerin imran sırasında 
cari tarifeye göre hesaplanır. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce ve
rilmiş olan maden imtiyazları' dâ (Nispî resim 
esasına bağlanmış olanlar dâhil) yukardaki hü
kümlere tâbidir. Şu kadar ki, alınacak Devlet 
hakkının nisbeti imtiyaz mukavelenamesinde 
gösterilen Devlet hakkı nisbetini geçemez, 149 
ve 150 nci madde hükümleri mahfuzdur. 

Madde 117. — Devlet hakkının alınmasına 
mesnet teşkil edecek olan FOB veya dahilî 
satış bedelleri vasatisini gösteren tarife (Dev
let Hakkı Tarifesi), maden cinslerine göre, her 
takvim yılının ilk iki ayı içerisinde, geçen yıl 
zarfında salahiyetli mercilerce tescil edilen be
deller ile fiyatların geçen yılda taMbettiği 
seyir göz önünde tutulmak ve yapılan cari yıl 
fiyat tahminleri nazara alınmak suretiyle, her 
maden nevi içiırtek bedel olmak üzere Sanayi 
Bakanlığınca hazırlattır. 

Mevcudolan hallerde tenzil edilmek üzere 
zenginleştirme ve izabe masrafları ortalaması 
da hesap ve aynı tarifeye dercedilir. 

Madde 119. — Maden arama veya işletme 
hakkına sahip bulunmadığı sahadan maden 
cevheri çıkaranlar 100 liradan 10 000 liraya 
kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. Çıka
rılan cevherler müsadere edilir. 

Çıkarılan cevher ehemmiyetli olduğu veya 
madene esaslı zarar ika edildiği takdirde ağır 
para cezasının aşağı haddi 1 000 liradan eksik 
olmaz. 

Müsadere imkânı ortadan kalkmış olan cev
herin, Devlet ! hakkı. * tarifesindeki kıymeti üze
rinden hesaplanarak, tahsil > edrleoek bodeli ve
ya satış edelinin daha yüksek olduğunun tel»*-
biti halinde bu satış bedeli, müsadere olunacak 
cevher yerine geçer. 

Geçici Ko. 

Devlet hakkı, maden cevherlerinin imran sı
rasında cari tarifeye göre hesaplanır* 

Bu kanunun yürürlüğe konulmasından önce 
verilmiş olan maden imtiyazları dâ (nispî resim 
esasına bağlanmış olanlar dâhil) yukardaki hü
kümlere tabidir. 149 ve 150 nci maddelerin Dev
let hakkı ile ilgili hükümleri mahfuzdur. 

i 

Madde 117. — Kanun tasarısının 117 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 119. — Maden arama veya işletme 
hakkına sahip bulunmadığı sahadan maden 
cevheri çıkaranlar 100 liradan 10 000 liraya 
kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. Çıka
rılan cevherler müsadere edilir. 

Çıkarılan cevher ehemmiyetli olduğu veya 
madene esaslı zarar ika edildiği takdirde ağır 
para cezasının aşağı haddi 1 000 liradan eksik 
olamaz. 

Müsadere imkânı ortadan kalkmış olan cev
herin, Devlet Hakkı Tarifesindeki kıymeti üze
rinden hesaplanarak tahsil edilecek bedeli ve
ya satış bedelinin daha yüksek olduğunun tes-
biti halinde bu satış bedeli, müsadere olunacak 
cevher yerine geçer. 

Müsadere imkânı mevcudolan cevherler hak
kında dahi üçüncü fıkra hükümlerine göre mu
amele yapılabilir. Bu takdirde bedeli tahsil olu
nan cevherler için alâkalıya imrarat müsaadesi 
verilir, işbu fıkra hükümlerinin tatbik şekli ve 
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Madde 120. — Arama veya işletme hakkını 
haiz olmakla beraber Devlet hakkını tediye et
meden cevher imrar edenlerden imrar olunan 
cevhere tekabül eden Devlet hakkı, cevherin 
mensubolduğu nev'in Devlet Hakkı Tarifesinde
ki kıymeti üzerinden üç katolarak alınır. Bu 
hususta Sanayi Bakanlığınca tanzim olunacak 
zabıt varakası mahallî en büyük mal memuru
na tevdi edilir. Üç kat olarak alınacak Devlet 
hakkından doğan ihtilâfın hallinde 213 sayılı 
Vergi Usulü ve bu hakkın tahsilinde Amme ala
caklarının tahsil usulü kanunları hükümleri 
tatbik olunur. 

Yukardaki fıkra gereğince alınacak Devlet 
hakkının katileşmesinden itibaren arama saf
hasında bir sene, işletme safhasında beş sene 
içinde fiilin tekrarı halinde, mezkûr fıkra hük
mü tatbik edilmekle beraber arama hakkı iptal 
veya işletme hakkı fesholunur. 

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

Madde 121. — Kanunun veya Maden Em
niyet Nizamnamesinin verdiği salâhiyete istina
den, Sanayi Bakanlığı tarafından veya bu ka
nun mucibince kısmen veya tamamen arama ve
ya işletme faaliyetinden menedilmis madenler
de, bu memnuiyete riayetsizlik halinde çıkarı
lan cevherler, Hazine malı sayılır, bu hususta 
36 ncı madde esaslan dairesinde muamele ita 
olunur. 

Yazılı ihtara rağmen riayetsizliğin devamı 
veya beş yıl içinde tekrarı halinde arama ruh
satnamesi iptal veya işletme hakkı talebi ret 
veyahut işletme hakkı fesh olunur. 

İstirdat imkânı ortadan kalkmış olan cev
herin, Devlet hakkı tarifesindeki kıymeti üze-. 
rinden hesaplanarak tahsil edilecek bedeli ve
ya satış bedelinin daha yüksek olduğunun tes
piti halinde bu satış bedeli, Hazine malı sayıla
cak cevher yerine geçer. 

Geçici Ko. 

şartlan Sanayi Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 
tarafından müştereken yapılacak yönetmelikle 
tesbit olunur. 

Madde 120. — Kanun tasarısının 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

120 nci 

Madde 121. — Kanunun veya Maden Emni
yet Nizamnamesinin verdiği salâhiyete istina
den, Sanayi Bakanlığı tarafından veya bu ka
nun mucibince kısmen veya tamamen arama 
veya işletme faaliyetinden menedilmiş maden
lerde, bu memnuiyete riayetsizlik halinde çıka
rılan cevherler, Hazine malı sayılır, bu husus
ta 36 ncı madde esasları dairesinde muamele 
ifa olunur. 

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

İstirdat imkânı ortadan kalkmış olan cev
herin, Devlet Hakkı Tarifesindeki kıymeti üze
rinden hesaplanarak tahsil edilecek bedeli ve
ya satış bedelinin daha yüksek olduğunun tes-
biti halinde bu satış bedeli, Hazine malı sayı
lacak cevher yerine geçer. 

Müsadereye tabi cevherler hakkında 119 ncu 
maddenin son fıkrası hükümleri de mahfuzdur. 
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Madde 122. — Maden işletme ruhsatnamesi 
veya işletme imtiyazı sahasına dâhil arazide 
bulunan âmme hizmetine veya umumun istifa
desine tahsis edilmiş mahallerde veya bu mahi- , 
yetteki tesislere ufkan 60 metre mesafe dâhilin
de maden işletilmesi veya tesisleri yapılabilme
si için Sanayi Bakanlığının haberder edilmesi 
mecburidir. 

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

Yukarda yazılı mahal ve mesafeler içinde, 
bu tebliğden evvel veya Bakanlıkça yapılacak 
tebliğe muhalif şekilde işletme faaliyetinde bu
lunanlar veya tesisat kuranlar hakkında fiil 
daha ağır bir suç teşkil etmediği takdirde, aşağı 
haddi 1 000 liradan eksik olmamak üzere ağır 
para cezası tatbik olunur, faaliyet neticesinde 
cevher çıkarılmış ise bu cevherler müsadere edi
lir Müsadere imkânı ortadtın kalkmış olan 
cevherin Devlet hakkı tarifesindeki kıymeti üze
rinden hesaplanarak tahsil edilecek bedeli, veya 
satış bedelinin daha yüksek olduğunun tesbiti 
halinde bu satış bedeli müsadere olunacak mal 
yerine geçer. 

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

Madde 140. — işletme hakkı mevzuu olan 
madenle mahlut olarak zuhur eden veya jeolo
jik teşekkülü bu madenle birlikte işletilmesini 
zaruri kılan, başkasının hakkı taallûk etmiyen 
taşocağı maddeleri çıkarsa, işletme hakkı sahibi 
tarafından gerekli fennî malûmat idareye bildi
rilmek, keyfiyet tesbit olunmak ve kanuni mah
zur bulunmamak şartiyle, mezkûr taşocağı mad
deleri işletme hakkı şümulüne alınır. 

Birinci fıkra hükmü, henüz işletme hakkına 
bağlanmamış madenler hakkında, ancak bulun-

Geçici Ko. 

Madde 122 — Maden işletme ruhsatnamesi 
veya işletme imtiyazı sahasına dâhil arazide 
bulunan âmme hizmetine veya umumun istifa
desine tahsis edilmiş mahallerde veya bu ma
hiyetteki tesislere ufkan 60 metre mesafe dâ
hilinde maden işletilmesi veya tesisleri yapıla
bilmesi için Sanayi Bakanlığının haberdar edil
mesi mecburidir. 

işletmenin bu mahallere veya tesislere zarar 
vermemesi için arazinin jeolojik bünyesi ve tat
bik olunacak işletme usulleri göz önünde bu
lundurularak işletme yapılamıyacak ve tesisat 
kurulamıyacak ufki veya umki sınırlar ve ria
yeti icabeden hususlar bu mahaller veya tesis
lerle alâkalı makamların mütalâası da alınmak 
suretiyle Sanayi Bakanlığınca tesbit ve işletme 
hakkı sahibine tebliğ edilir. 

Yukarda yazılı mahal ve mesafeler içinde, 
bu tebliğden evvel veya bakanlıkça yapılacak 
tebliğ muhalif şekilde işletme faaliyetinde bu
lunanlar veya tesisat kuranlar hakkında fiil 
daha ağır bir suç teşkil etmediği takdirde, aşa
ğı haddi 1 000 liradan eksik olmamak üzere 
ağır para cezası tatbik olunur, faaliyet netice
sinde cevher çıkarılmış ise bu cevherler müsa
dere edilir. Müsadere imkânı ortadan kalkmış 
olan cevherin Devlet Hakkı Tarifesindeki kıy
meti üzerinden hesaplanarak tahsil edilecek be
deli veya satış bedelinin daha yüksek olduğu
nun tesbiti halinde bu satış bedeli müsadere olu
nacak mal yerine geçer. 

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

Müsadereye tabi cevherler hakkında 119 
ncu maddenin son fıkrası hükümleri de mah
fuzdur. 

Madde 140. — Kanun tasarısının 140 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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muş maden kararı alındıktan sonra tatbik olu
nur. 

Maden sahalarındaki ruhsatnameli taşocak-
larının işletilmesi madene zarar verilmemesine 
bağlıdır. 

Madene zarar ikaı varit ise Sanayi Bakan-
lığınca bu zararı önleyici tedbirler tesbit ve alâ
kalılara tebliğ olunur. Tebliğ hükümlerine ria
yet edilmemesi veya zararın tedbirle önlenmesi
ne imkân bulunmaması hallerinde Sanayi Ba
kanlığınca taşocağı faaliyeti kısmen veya tama
men durdurulur, taşocağı ruhsatı durdurulan 
kısma şâmil olmak üzere hükümden sakıt olur. 

Taşocakları bakımından yukarda gösterilen 
kararların alınması halinde Sanayi Bakanlığın
ca keyfiyet alâkalı il'e de bildirilir. 

Madde 141. — işletme ruhsatnamesi veya iş
letme imtiyazı sahasından çıkarılmış fakat he
nüz imrar edilmemiş cevherlerle bakiye yığını 
ve cüruf, işletme hakkının sona ermesinden iti
baren üç yıl içinde işletme hakkı sahibi veya 
hukukan yerine geçen tarafından sahadan kal
dırılmadığı takdirde, Maliye Bakanlığınca dört 
sene zarfında 2490 sayılı Kanun hükümleri dai
resinde tasfiye olunur. Tasfiye müddeti Sanayi 
Bakanlığı tarafından bu hususta Maliye Bakan
lığına yapılacak ihbarın almışı tarihinden itiba
ren işlemeye başlar. 

Yukardaki fıkrada yazılı cevherlerle bakiye 
yığını ve cüruf için konulmuş olan müddetler 
bunların kaldırılmasına veya tasfiyesine kâfi 
gelmediği takdirde, Sanayi Bakanlığınca uzatı
lır. Uzatma isteğinin müddetleri içinde yapıl
ması şarttır. 

Müddetleri içerisinde sahadan kaldırılmıyan 
veya tasfiye edilmiyen cevherlerle bakiye yığını 
ve cüruf, sahanın maden hukuku noktasından 
tabi olduğu ahkâmın şümulüne girer. 

Cüruf ve çıkarılmış cevher tâbirleri şümulü 
dışında kalan ve menşe bakımından cevherle 
alâkalı olan ve sahada terk edilmiş bulunan ma
mul ve gayrimamul maddeler bu kanunun tat
bikatında bakiye yığını sayılır. 

Madde 144. — Maden arama veya işletme 
hakkı talebolunan sahalarda bu haklan verile
bilmesi için kanun gereğince yapılması lüzumlu 

M. Meclisi 

Geçici Ko. 

Madde 141. — işletme ruhsatnamesi veya 
işletme imtiyazı sahasından çıkarılmış fakat 
henüz imrar edilmemiş cevherlerle bakiye yığı
nı ve cüruf, işletme hakkının sona ermesinden 
itibaren üç yıl içinde işletme hakkı sahibi ve
ya hukukan yerine geçen tarafından sahadşn 
kaldırılmadığı takdirde, Maliye Bakanlığınca 
dört sene zarfında Hazine emvalinin satışı hak
kındaki kanun hükümleri dairesinde tasfiye 
olunur. Tasfiye müddeti Sanayi Bakanlığı ta
rafından bu hususta Maliye Bakanlığına yapı
lacak ihbarın alınışı tarihinden itibaren işleme
ye başlar. 

Yukardaki fıkrada yazılı cevherlerle baki
ye yığını ve cüruf için konulmuş olan müddet
ler bunların kaldırılmasına veya tasfiyesine kâ
fi gelmediği takdirde, Sanayi Bakanlığınca uza
tılır. Uzatma isteğinin müddetleri içinde yapıl
ması şarttır. 

Müddetleri içerisinde sahadan kaldırılmı
yan veya tasfiye edilmiyen cevherle bakiye yı
ğını ve cüruf, 'sahanın maden hukuku nokta
sından tabi olduğu ahkâmın şümulüne girer. 

Cüruf ve çıkarılmış /cevher tabirleri şümulü 
dışında kalan ve menşe bakımından cevherle 
alâkalı olan ve sahada terk edilmiş bulunan 
mamul ve gayrimamul maddeler bu kanunun 
tatbikatında bakiye yığını sayılır. 

Madde 144. — Maden arama ve işletme hak
kı talebolunan sahalarda bu hakkın verilebil
mesi için kanun gereğince yapılması lüzumlu 
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keşif, tetkik ve tahkiklere ait bilcümle masraf
lar verilecek mehil içinde alâkalı tarafından 
avans olarak peşinen malsandığma yatırılır. 
Her hangi bir sebeple yatırılmaması halinde, 
yeni bir mehil tâyin ve tebliğ edilmek suretiyle 
masrafın tediyesi lüzumu alâkalıya ihtar edilir. 
ihtara rağmen bu vecibenin yerine getirilme
mesi takdirinde arama ve işletme hakkı talebi 
reddolunur. 

Maden sahalarına ait hudut ihtilâfları ve 
sair şikâyetler dolayısiyle mahallinde yaptırıla
cak tetkik ve tahkiklerin masrafı şikâyette bu
lunan tarafça avans olarak peşinen malsandığı-
na yatırılır ve bu masraf yapılacak tetkik neti
cesinde haksız çıkacak tarafa yükletilir. Taraf
ların ihtilâfta kusurlu görülmeleri halinde mas
raf aralarında müsavi şekilde taksim olunur. 
Avans yatırmamış olan taraftan hissesine düşen 
miktardaki masrafı ödemesi istenir. Bu masra
fın ödenmemesi halinde varsa teminatından 
mahsubedilir ve hakkında 52 nci maddenin son 
fıkrası hükümleri tatbik olunur. Teminatı mev-
cudolması takdirinde alâkalıya yazı ile bir ihtar 
daha yapılır. Bu hitara rağmen de masrafın 
ödenmemesi halinde maden üzerindeki hakkı ret 
veya iptal veya fesholunur. 

Maden sahalarında vukuu iddia edilen her 
türlü yolsuzluklara ait ihbarlar dolayısiyle yap
tırılacak tetkik ve tahkiklerin masrafı ihbarın 
mahiyetine göre ya Devlet tarafından veya ih
barı yapan tarafından ödenir. Masrafın ihbarı 
yapan tarafından ödenmesi icabeden hallerde bu 
masrafın avans olarak peşinen malsandığma ya
tırılması lâzımdır. Aksi takdirde ihbar nazara 
alınmaz. 

ihbarın doğru çıkması halinde masraflar, 
hakkında ihbar yapılmış olana yükletilir ve 
ödenmemesi halinde ikinci fıkraya göre muame
le yapılır. 

Madde 152. — 11.3 .1954 tarihinden önce 
çimento yapılmasında kullanılan başlıca madde
ler için verilmiş olan işletme imtiyazları, işletme 
ve arama ruhsatnameleri ile yapılmış bulunan 
arama ve işletme taleplerinden mütevellit haklar 
mahfuz olup bu kanun~hükümlerine tabidir. 

M. Meclisi 
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keşif, tetkik ve tahkiklere ait bilcümle masraf
lar verilecek iki aylık mehil içinde alâkalı ta
rafından avans olarak peşinen ödenir. Her han
gi bir sebeple ödenmemesi halinde, yeni bir ay
lık mehil daha tâyin ve tebliğ edilmek suretiy
le masrafın tediyesi lüzumu alâkalıya ihtar edi-
lir. ihtara rağmen bu vecibenin yerine getiril-
memesi takdirinde arama ve işletme hakkı ta-
lebi reddolunur. 

fi Maden sahalarına ait hudut ihtilâfları ve 
jj sair şikâyetler dolayısiyle mahallinde yaptırı-
|j lacak tetldk ve tahkiklerin masrafı şikâyette 

bulunan tarafça avans olarak peşinen ödenir 
ve bu masraf yapılacak tetkik neticesinde hak-

I sız çıkacak tarafa yükletilir. Tarafların inti-
lâfta kusurlu görülmeleri halinde masraf arala-

I rında müsavi şekilde taksim olunur. Avansı 
ödememiş olan taraftan hissesine düşen miktar-

I daki masrafın tediyesi istenir. Bu masrafın 
ödenmemesi halinde varsa teminatından mah
subedilir ve hakkında 52 nci maddenin son fık
rası hükümleri tatbik olunur. Teminatı mevcud-
olmaması takdirinde alâkalıya yazı ile iki aylık 
mehil verilerek bir ihtar daha yapılır. Bu ihta
ra rağmen de masrafın ödenmemesi halinde ma
den üzerindeki hakkı ret veya iptal veya fesh
olunur. 

Maden sahalarında vukuu iddia edilen 
her türlü yolsuzluklara ait ihbarlar dolayısiy
le yaptırılacak tetkik ve tahkiklerin masrafı 
ihbarın mahiyetine göre ya devlet tarafından 
veya ihbarı yapan tarafından ödenir. Masrafın 
ihbarı yapan tarafından ödenmesi icabeden hal
lerde bu masrafın avans olarak peşinen tediyesi 
lâzımdır. Aksi takdirde ihbar nazara alınmaz. 

İhbarın doğru çıkması halinde masraflar, 
aleyhinde ihbar yapılmlış olana yükletilir ve 
ödenmemesi halinde ikinci fıkraya göre. muame
le yapılır. 

Madde 152. — Kanun tasarısının 152 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 2. — Aynı kanuna aşağıdaki mad
deler eklenmiştir. 

32 nci maddeye muhalefet 

EK MADDE 1. — Arayıcı arama ruhsatna
mesinin ilk yılı zarfında fennî nezaretçi tâyin 
etmeye ve arama faaliyetine başlamaya mecbur
dur. 

Fennî nezaretçi tâyin edilmeden arama ya
pıldığı takdirde, bu vecibe yerine getirilinceye 
kadar arama faaliyeti durdurulur ve imrariye 
müsaadesi verilmez. Fennî nezaretçi tâyin edil
meksizin aramaya devam edilmesi halinde ruh
satname iptal olunur. 

İlk yıl zarfında fennî nezaretçi tâyin edilmi-
yen arama ruhsatnameleri için, ruhsatname sa
hibinden 500 lira ağır para cezası alınır ve 15 
gün içinde bu vecibenin ifası lüzumu ruhsatna
me sahibine yazı ile ihtar olunur. 

İhtara rağmen vecibenin yerine getirilmeme-
mesi halinde, mehlin hitamından itibaren fennî 
nezaretçi tâyin edilinceye kadar, geçecek her 
gün için 50 lira ağır para cezası alınır. Bu şekil
de ağır para cezasına tâbi müddet 30 günü ge
çemez. Bu müddetin hitamında da fennî neza
retçi tâyin edilmiyen arama ruhsatnamesi iptal 
olunur. 

Fennî nezaretçi tâyin edilmeksizin yapılan 
işletme hakkı talebi reddedilir. 

İkinci veya üçüncü fıkralara göre iptal edi
len arama ruhsatnameleri sahalarından çıkarı
lan cevherler hakkında 36 ncı madde hükümleri 
tatbik olunur. 

Fennî nezaretin temin edilmemesi sebebiyle 
ağır para cezalarına tâbi arama ruhsatnameleri
nin veya bu gibi ruhsatnamelere müstenit işlet
me hakkı talebinden mütevellit hukukun devri 
2 000 liralık nakdî teminatın (veya banka temi
nat mektubu) tevdiine bağlıdır. Şu kadar ki, 
para cezalarının ödendiğinin tevsiki halinde bu 
teminat alınmaz. Alınmışsa iade olunur. 

iptal edilmiyecek arama ruhsatnameleri' 

EK MADDE 2. — Bir maden arama ruhsat
namesinin yürürlüğe girmesinden sonra bu ruh-

Geçiei Ko. 

Eklenen maddeler 

MADDE 2. — 6309 sayılı Maden Kanununa 
aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

İptal edilmiyecek arama ruhsatnameleri 

EK MADDE 1. — Bir maden arama ruhsat
namesinin yürürlüğe girmesinden sonra bu ruh-
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satnamenin, takaddüm hakkı devresinde müra
caatın reddini icabettiren sebepler dolayısiyle 
iptali cihetine gidilmez. 

Hare tediyesi, sahanın 2 000 hektara taksir 
ettirilmesi, 14 ncü maddede sayılan sahalara vâ
ki kısmî tedahülün ref'i gibi hususlar ikmal etti
rilir. 

Tedahül edilen sahalardan, hukuku ret veya 
iptal veya feshedilmiş bulunanlar yeni ruhsat
namenin şümulüne dâhil olur, bu bakımdan tak
sir veya iptal bahis mevzuu olmaz. 

7 ci maddeye göre memnu kimseler veya me
deni haklarını kullanmaya ehil olmıyan Türk 
vatandaşı veya ecnebi tabiiyetini haiz hakiki 
veya hükmi şahıslar uhdesinde bulunan veya ta
mamı 14 ncü maddede sayılan sahalar içinde ka
lan veya sınırları gayrimuayyen olan arama ruh
satnameleri yukardaki hükümden faydalana
maz. 

Arzda yerlerinin tâyini mümkün olmak ve 
gayrin hakkı taallûk etmemek" şartlariyle bâzı 
sınır noktalarının talimatnamesindeki evsafı 
haiz bulunmaması sebebiyle de arama ruhsatna
mesi iptal edilmez, sahanın, ruhsatname hudut
ları dışına çıkılmamak kaydiyle, usulüne göre 
tahdidi temin olunur. 

Reddedilmiyecek işletme hakkı talepleri 

EK MADDE 3. — Bir saha için işletme hak
la talebedildikten sonra mezkûr işletme hakkı 
talebinin, talebe mesnet teşkil eden arama ruh
satnamesinin iptalini icabettirir sebepler do
layısiyle reddi cihetine gidilmez. 

Geçici Ko. 

satnamenin, takaddüm hakkı devresinde müra
caatın] reddini icabettiren sebepler dolayısiyle 
iptali cihetine gidilmez. 

Harem ödenmesi, sahanın 2 000 hektara 
taksir ettirilmesi, 14 ncü maddede sayılan saha
lara vâki kısmî; tedahülün ref'i gibi hususlar 
ikmal ettirilir. 

Şu kadar ki, tedahül edilen sahalardan, 
aramalara serbest bırakılması lâzımgelenler, 
tedahül nisbetinde yeni ruhsatnamenin şümu
lüne dâhil olur. Bu sebeple ruhsatnamenin tak
sir veya iptali mevzuubahsolamaz. 

7 nci maddeye göre memnu kimselerle me
deni haklarını kullanmaya ehil olmıyan Türk 
vatandaşı veya ecnebi tâbiiyetini haiz hakiki 
veya hükmi şahıslar uhdesinde bulunan veya 
tamamı 14 ncü maddede sayılan sahalar içinde 
kalan veya sınırları gayrimuayyen olan veya 
bu maddenin 2 nci fıkrası hükmü yerine geti-
rilmiyen arama ruhsatnameleri yukardaki hü
kümlerden faydalanamaz. 

Arz üzerindeki yerlerinin fiilen tâyini müm
kün olmak ve gayrın hakkı taallûk etmemek 
şartlariyle sınır noktalarının talimatnamesin
deki vasıfları haiz bulunmaması sebebiyle de 
arama ruhsatnamesi iptal edilmez, sahanın 
ruhsatname hudutları dışına çıkılmamak kay
diyle, usulüne göre tahdidi temin olunur. 

Reddedümiyecek işletme hakkı talepleri 

EK MADDE 2. —• Bir saha için işletme hak
kı talebedildikten sonra bu işletme hakkı tale
binin, talebe mesnet teşkil eden arama ruhsat
namesinin, ek birinci madde hükümleri mah
fuz olmak kaydiyle iptalini icabettirir sebep
lerle, reddi cihetine gidilmez. 

Teminat karşılığı imrarat 

EK MADDE 3. — Usulsüz çıkarılması dola
yısiyle istirdada tabi olması veya mülkiyeti ih
tilaflı bulunması sebepleriyle imrarmda tered-
düdedilen cevherlerin, Devlet Hakkı Tarifesin
deki kıymeti üzerinden hesaplanan bedeli, Sa
nayi Bakanlığı emrine emanet olarak tevdi 
olunduğu takdirde imranna müsaade olunabi
lir. Emaneten tevdi olunacak bedel banka te
minat mektubu şeklinde de olabilir. 
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Bahis konusu cevherlerle ilgili takibatın in
tacına veya ihtilâfın halline mütedair salahi
yetli kaza merciinden alınacak karara göre, 
emaneten alman bedel Hazineye veya hak sa
hibine ödenir veya alâkalıya iade olunur. 

Bu hükümlerin tatbik şekli Sanayi Bakan
lığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müştere
ken yapılacak yönetmelikle tesbit edilir. 

Döner sermaye 
i » 

EK MADDE 4. — Maden arama ve işletme 
hakkı sahiplerine bedeli mukabilinde yapıla
cak teknik hizmet ve malzeme yardımları ve 
çıkarılacak dergi için Sanayi Bakanlığı emri
ne 200 000 lira döner sermaye verilmiştir. 

Döner sermaye : 
I - Hizmet karşılığında tarifesine göre alına

cak ücretler, kiralar ve satılan malzeme bedel
leri; 

II - Sanayi Bakanlığı bütçesine bu maksatla 
konulacak ödenekler; 
III - Bağışlar; 
IV - Dergi gelirleri; 
V - Diğer gelirler; 

I den teşekkül eder. Sermayenin, bağışlar hari
cinde kalan kaynaklardan, ödenmiş bulunan 
kısmı 200 000 lirayı doldurduktan sonra hâsıl 

I olacak kârlar Hazineye yatırılır. 
I Teknik yardım işlerinde kullanılacak alet, 

vasıta ve malzemenin bedelleri, bakım masraf -
I lan ve her türlü giderleri ile yevmiyeli mü-
I tehassıs ve işçi ücretleri döner sermayeden öde-
I nir. 
I Döner sermaye işlemleri Mübasebei Umu-
I miye, Artırma Eksiltme ve thale Kanunu hü-
I kümlerine tabi değildir. Ancak, döner ser-
I mayenin her malî yıl sonunda düzenlenecek 
I bilançoları evrakı müsbiteleriyle birlikte tet-
I kik ve vize için üç ay içinde Sayıştaya ve bir 
I nüshası da Maliye Bakanlığına gönderilir. 
I Döner sermaye işlemlerinde uygulanacak 
I esaslar Maliye ve Sanayi Bakanlıklarınca anüş-
I tereken tesbit olunur. 
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MADDîi 3. — Aynı kanuna aşağıdaki ge
çici maddeler eklenmiştir. 

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

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

a) İşletme imtiyazı veya işletme ruhsatna
mesi verilmiş veya bulunmuş maden karan 
alınmış veya 57 nci maddeye göre işletme mü
saadesi verilmiş veya işletme hakla talebedil-
miş bulıman sahalar arasındaki tedahülün ref'-
inde işbu bentteki yazılış sırası esas alınır ve 
sonra olanının evvel olana tedahülü ref ettiri
lir. 

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

c) Arama ruhsatnameleri arasında veya 
arama ruhsatnameieriyle takaddüm hakla saha
ları arasında veya yalnız takaddüm hakkı sa
haları arasındaki tedahüllerin ref i için evve
lâ memlekette mevcut ve müteamil esaslara 
göre mütedahil kısımda bulunan kömür cin
si tâyin edilir. 

I - Yanlış kömür ismi kullanmak suretiy
le yapılmış olan müracaatlerin doğru kömür 
adiyle yapılmış müracaatlere tedahülleri ref-
ettirilir. 

Iî - Doğru adiyle müracaat edenlerin ken
di aralarında veya yanlış isim kullanmak sure
tiyle müracaat e braiş olanların kendi araların
daki tedahüllerinin ref inde takaddüm hakkı ta
rihleri esas alınır. 

GEÇİCİ MADDE 2, — Bu kanunun neşri ta
rihinden önce verilmiş olan arama ruhsatna-

(TCÇİCİ Ko. 

Geçici maddeler 

MADDE 3. — 6309 sayılı Maden Kanununa 
aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇlCl MADDE 1. — Bu kanun yürürlü
ğe girdiği tarihten önce antrasit, taş kömürü, 
linyit ve turp için mevcut haklar maden kö
mürü için muteber sayılır. Ve re'sen Bakan
lıkça kayıtları tashih olunur. 

Ancak, bu suretle muamele ifası sırasın
da tedahüller zuhur ettiği takdirde : 

a) İşletme imtiyazı veya işletme ruhsat
namesi verilmiş veya bulunmuş maden kararı 
alınmış veya 57 nci maddeye göre işjletme 
müsaadesi verilmiş veya işletme hakkı taleb-
edilmiş bulunan sahalar arasındaki tedahülün 
ref inde işbu bentteki yazılış sırası esas alı
nır ve sonra olanının evvel olana tedahülü 
ref ettirilir. 

b) Arama ruhsatnameli ve takaddüm hak
lı sahaların (a) bendinde sözü geçen sahalara 
tedahülleri ref ettirilir. 

c) Arama ruhsatnameli sahalar veya ara
ma ruhsatnameli sahalarla takaddüm hakkı 
alınmış sahalar veya takaddüm hakkı alın
mış sahalar arasındaki tedahüllerin ref i için 
Sanayi Bakanlığınca mahallinde yaptırılacak 
tetkiklerle yatağın jeolojik yaşı tesbit ettiril
mek suretiyle kömürün cinsi tâyin olunur, 

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

II - Tâyin edilen kömür cinsine tevafuk 
eden arama ruhsatnameli veya takaddüm haklı 
sahalar arasındaki tedahüllerde, bunlardan tarih 
itibariyle önce gelen esas alınır, o saha için 
hak tanınarak muamelesi yürütülür. Buna gö
re diğerlerinin tedahülleri ref'ettirilir. 

III - Tâyin edilen kömür cinsine tevafuk et-
miyen arama ruhsatnameli veya takaddüm hak
lı sahalar arasındaki tedahüllerin ref'inde ise, 
tarih itibariyle takaddüm eden esas tutulur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — I - Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte mer'i bulunan arama 
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melerinin 32 ve ek 1 ııci maddelere intibakı 
usulü aşağıda gösterilmiştir : 

I - Bu kanunun neşri tarihinde meriyette bu
lunan arama ruhsatnamelerinden fennî neza-
retçisi olanların sahipleri 32 nci madde hük
münü yerine getirmiş sayılır. Fennî nezaretin 
inhilâline mütaallik hükümler mahfuzdur. 

II - Bu kanunun neşri tarihinde iki yıllık 
meriyet müddetinin 1,5 yılı geçmiş olan ma
den arama ruhsatnamelerinin sahipleri fennî 
nezaretçi tâyin etmekle 32 nci madde hüküm
lerini yerine getirmiş sayılır. Fennî nezaretin 
inhilâline mütaallik hükümler mahfuzdur. 

III - Bu kanunun neşri tarihinde meriyet 
müddetinin bir yılını doldurmuş olan arama 
ruhsatnamelerinin sahiplerine bir ay zarfında 
fennî nezareti temin etmeleri lüzumu yazı ile 
ihtar edilir. Hilâfına hareket halinde Ek 1 nci 
maddenin 4 ncü fıkrası hükümleri tatbik olu
nur. 

IV - Bu kanunun neşri tarihinde meriyet 
müddetinin ilk yılını henüz doldurmamış olan 
arama ruhsatnameleri Sik 1 nci madde hüküm
lerine tâbidir. 

Şu kadar ki, bunlardan meriyet müddeti
nin 10 ayı geçmiş bulunan arama ruhsatname
lerinin sahipleri hakkında işbu geçici madde
nin II nci bendi hükümleri tatbik edilir. 

V - Bu kanunun nesri tarihinde meriyette 
bulunan arama ruhsatnameleri, zamanında 
yıllık rapor tevdi edilmemesi veya mevdu ra
porların talimatnamesine uygun olmaması se
bepleriyle, iptal edilmez. 

VI - Bu kanunun neşri tarihine kadar yapıl
mış olan işletme hakkı taleplerinin yürütül
mesine, bu işletme taleplerine mesnet teşkil 
eden arama ruhsatnamelerine fennî nezaretçi 
tâyin edilmemiş olması veya talimatnamesine 
uygun yıllık rapor verilmemiş bulunması se
bepleri mâni teşkil etmez. 

VII - İşbu maddeye göre 32 nci madde hü
kümleri yerine getirilen arama ruhsatnameleri 
sahalarından bu kanunun neşri tarihinden ön
ce çıkarılıp da fennî nezaretçisi tâyin edilme
mesi sebebiyle 121 nci maddeye müsteniden 
Hazine malı sayılmasına teşebbüs edilen cev
herler istirdada tâbi tutulmaz. 

Geçici Ko. 

ruhsatnameleri fennî nezaretçi tâyin edilme
mesi veya müddetinde yıllık rapor verilmemesi 
veya verilen raporların usulüne uygun bulun
maması sebepleriyle iptal olunmaz. 

II - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce arama ruhsatnameleri sahalarından çıka
rılıp da fennî nezaretçi tâyin edilmemesi sebe
biyle 121 nci maddeye müsteniden Hazine malı 
sayılmasına teşebbüs edilen veya Hazine malı 
sayılması lâzımgelen cevherler istirdada tabi 
tutulmaz. 

III - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar yapılmüş olan işletme hakkı taleplerinden 
talebe mesnet teşkil eden arama ruhsatnamesi 
için fennî nezaretçi tâyin edilmemesi veya müd
detinde yıllık rapor verilmemesi veya verilen 
raporların usulüne uygun bulunmaması sebeple
riyle reddi lâzımgelenler reddedilmez, muamele
leri bulundukları noktadan itibaren yürütülür. 

Aynı sebeplerle reddedilmiş bulunan işletme 
hakkı taleplerinde de, talep sahiplerinin bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı 
ay zarfında Sanayi Bakanlığına yazılı olarak 
müracaat etmeleri ve talebe mevzu sahanın ara
malara açılmamış olması şartiyle muamelelerinin 
bırakıldığı noktadan itibaren yürütülmesi yolu
na gidilir. 
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GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu kanunun yürür-
lüğo konulmasından önce 6309 sayılı Kanunun 
43 ve 44 veya 45 nci maddelerine göre yapıl
mış ve reddedilmiş bulunan işletme hakkı ta
leplerinin 43, 44, 47 ve 48 nci maddelere in
tibakı aşağıda gösterilmiştir. 

I - Arza tatbiki yapılmış olup bunun neti
cesinde, 

a) Kemiyet ve keyfiyet bakımından bir iş
letme tesisine elverişli maden varlığı meydana 
çıkarılmamış olan işletme hakkı talebi reddolu-
nur. 

b) Mevdu vesikalarının mahalline uygun 
olduğu tesbit edilenlerin, ayrıca bir vesika ve
rilmesine hacet kalmaksızın, muameleleri yürü
tülür. 

c) Mevdu vesikalarında hata veya noksan
lar tesbit edilenler hakkında 48 nci madde hü
kümleri tatbik olunur. 

II - Mevdu vesikaların tarzı tanzim itibariy
le kanun ve talimatnamesine uygun görülmüş 
fakat arza tatbikleri yapılmamış olan işletme 
hakkı taleplerine ait vesikalar mahallinde tet
kik ve tahkik olunur. Bunun neticesinde; 

a) Kemiyet ve keyfiyet bakımından bir 
işletme tesisine elverişli maden varlığı meydana 
çıkarılmamış olduğunun tesbiti halinde işletme 
hakkı talebi reddolımur. 

b) Vesikalarının mahalline uygun olduğu 
tesbit edilenlerin, ayrıca bir vesika verilmesine 
hacet kalmaksızın muameleleri yürütülür. 

c) Vesikalarında hata veya noksanlar tes
bit edilenler hakkında 48 nci madde hükümleri 
tatbik olunur. 

î l î - I ve II nci bentlerinin şümulü dışında 
kalan bilcümle işletme hakla talepleri hakkında 
43 ve mütaakıp maddeler hükümleri tatbik olu
nur, 

Geçici Ko. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlü
ğe konulmasından önce 6309 sayılı Kanunun 43 
ve 44 veya 45 nci maddelerine göre yapılıp red
dedilmemiş bulunan işletme hakkı taleplerinin 
4.3, 44, 47 ve 48 nci maddelere intibakı aşağıda 
gösterilmiştir. 

I - Arza tatbiki yapılmış olup bunun netice
sinde, 

a) Kemiyet ve keyfiyet bakımından bir iş
letme tesisine elverişli maden varlığı meydana 
çıkarılmamış olduğu tesbit edilen işletme hakkı 
talebi reddolunur. 

b) Mevdu vesikalarının mahalline uygun ol
duğu tesbit edilenlerin, ayrıca bir vesika veril
mesine hacet kalmaksızın, muameleleri yürütü
lür. 

c) Mevdu vesikalarında hata veya noksan
lar tesbit edilenler hakkında 43 nci madde hü
kümleri tatbik olunur. 

II - Mevdu vesikaların tarzı tanzim itibariy
le kanun ve talimatnamesine uygun görülmüş 
fakat arza tatbikleri yapılmamış olan işletme 
hakkı taleplerine ait vesikalar mahallinde tet
kik ve tahkik olunur. Bunun neticesinde; 

a) Kemiyet ve keyfiyet bakımından bir iş
letme tesisine elverişli maden varlığı meydana 
çıkarılmamış olduğunun tesbiti halinde işletme 
hakkı talebi reddolunur. 

b) Vesikalarının mahalline uygun olduğu 
tesbit edilenlerin, ayrıca bir vesika verilmesine 
hacet kalmaksızın muameleleri yürütülür. 

c) Vesikalarında hata veya noksanlar tes
bit edilenler hakkında 48 nci madde hüküm
leri tatbik olunur. 

III - I ve II nci belitlerinin şümulü dışın
da kalan bilcümle işletme hakkı talepleri hak
kında 43 ve mütaakıp maddeler hükümleri 
tatbik olunur. 

Mevdu vesikalarının uygun bulunmaması 
sebebiyle reddedilmiş olan işletme hakkı ta
lepleri hakkında da talep sahiplerinin bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
altı ay içinde Sanayi Bakanlığına yazılı ola
rak müracaat etmeleri ve talebe mevzu sa
hanın henüz aramalara açılmamış olması şar-
tiyle, 43 ncü ve mütaakıp madde hükümleri 
tatbik olunur. 
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GEÇİCİ MADDE 4.— Bu kanunun neşri ta
rihinden, işletme ruhsatnamesi veya işletme im
tiyazı itası kararlaştırılması üzerine altı ay 
zarfında kanuni harem tediyesi, damga pulunun 
tevdii ve Bakanlığa müracaatla mukavele ve 
şartnamenin imza ve teati edilmesi lüzumu bil
dirilenlerden gerekli harcı yatırıp damga pulu
nu tevdi ettiği halde imza ve teati için müdde
tinde Bakanlığa müracaat etmemiş olmaları se
bebiyle QQ ncı madde mucibince işletme karan 
hükmünden sakıt olmuş duruma düşenlere Ba
kanlıkça imza ve teati için iki aylık bir müd
det daha verilir. 

Bu müddet içinde Bakanlığa müracaatla mu
kavele ve şartnameyi imza ve teati edenlere ait 
işletme hakkı muameleleri tekemmül ettirilir. 
Aksi takdirde işletme hakkı verilmesine ait 
karar iptal olunur. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Tek cins madene mün
hasır olan veya 148 nci maddenin (A) bendi ge
reğince müddetinde tek cins maden haline ge
tirilen ihale taleplerinden 11 . 9 . 1954 tarihine 
kadar 6309 sayılı Kanunun 43 ve 44 veya 45 nci 
maddelerine uygun hale getirilmemiş olanlar 
hükümden sakıt olmuş sayılamaz ve bu kabil 
talepler hakkında geçici 3 ncü madde hükümleri 
uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — 
I - Mülga maadin mevzuatı zamanında ita 

edilmiş olup 11 . 3 . 1954 tarihinde yürürlükte 
bulunan işletme ruhsatnamelerinden; 

a) 6309 sayılı Maden Kanununun 149 ncu 
maddesinin (A) ve (B) bentleri hükümlerini 
(ö) bendine uygun şekilde yerine getirenler, 

b) Veya durumları itibariyle bahis konusu 
devir hükümlerine tabi olmıyanlar, 

149 ncu maddenin (D) ve (E) bentleri ile 
faaliyete mütaallik son fıkrası hükümleri yeri
ne getirilmemiş dahi olsa aynı maddenin son fık
rası gereğince hükümleri sakıt olmuş sayılmaz. 

Bu kabil işletme ruhsatnamelerine müsteni
den yapılmış olan tecdit veya imtiyaza tahvil 
talepleri usulü dairesinde yürütülür. Şu kadar 
ki bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ita
sından itibaren 10 yılı geçmemiş olan işletme 
ruhsatnamesine müstenit tecdit veya imtiyaza 

M. Meclisi 

Geçici Ko. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte, işletme ruhsatnamesi 

j veya işletme imtiyazı itası kararlaştırılması 
j üzerine altı ay zarfında kanuni harem tedi-
| yesi, damga pulunun tevdii ve Bakanlığa mü-
| raeaatla mukavele ve şartnamenin imza ve 
\ teati edilmesi lüzumu bildirilenlerden gerek-
| li harcı yatırıp damga pulunu tevdi ettiği 
j halde imza ve teati için müddetinde Bakan

lığa müracaat etmemiş olmaları sebebiyle 68 
I ncı madde mucibinde işletme kararı hüküm-
i den sakıt olmuş duruma düşenlere Bakanlık-
I ça imza ve teati için iki aylık.bir müddet 
; daha verilir. 
i Bu müddet içinde Bakanlığa müracaatla 
| mukavele ve şartnameyi imza ve teati eden-
• lere ait işletme hakla nraameleleri tekemmül 
: ettirilir. Aksi takdirde işletme hakkı veril-
i 

j meşine ait karar iptal olunur. 
ı 
| GEÇİCİ MADDE 5. — Kanun tasarısının 
j geçici 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
İ 
i 
I 

I 

i 
I 
I 

GEÇİCİ MADDE 6. —- Kanun tasarısının 
geçici 0 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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tahvil talebi sahipleri en geç üç ay içinde Sa
nayi Bakankğına bir dilekço ile müracaatla vâ
ki talebinden vazgeçebilir Eu vazgeçme alâkalı
nın işletme ruhsatnamesinin itasından itibaren 
10 yılın son gününe kadar yeniden tecdit veya 
imtiyaza tahvil talebinde bulunmasına mâni teş
kil etmez. 

II - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 
itasından itibaren 10 yıl geçmemiş olan ve yu
karıdaki fıkranın (a) ve (b) bentlerinde zik
redilen durumda bulunan isletme ruhsatname
lerinden ; 

a) 149 ncıı maddenin (D) ve (E) bentleri 
ile faaliyete mütaallik son fıkrası hükümlerinin 
yerine getirilmemesi veya beş yıllık sürenin so
na ermiş olması sebebiyle muameleden kaldırı
lanlar, 

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

Aramalara serbest bırakılmış dahi olsalar 
üçüncü şahışarm hakları taallûk etmediği ve 
en geç altı ay içinde bir dilekçe ile Sanayi 
Bakanlığına müracaat edildiği takdirde bunlar 
hakkında yukarıda (I) numaralı fıkrada ya. 
sili hükümler uygulanır. 

III. — Bahis mevzuu tecdit veya imtiyaza 
tahvil taleplerine müsteniden maden sahasında 
istihsal faaliyetinde bulunulması ve istihsal 
edilen cevherlerin imrarı talebedildiği takdir-
de; bu talepler hakkında Maden Kanununun 
57 nci maddesi hükümleri tatbik olunur. 

GEÇÎCÎ MADDE 7. — Mülga Maadin Mev
zuatı zamanında ita edilmiş olup 11 . 3 . 1954 
tarihinde yürürlükte bulunan ve 6309 saylılı 
Maden Kanununun 150 nci maddesinin yalnız 
muaddel (A) bendi hükmünü yerine getirmiş 
olsa dahi işletme imtiyazlarının Maden Kanu
nuna intibakı temin edilmiş sayılır. Bunlar hak
kında 150 nci maddenin (î) ve (j) bentleri 
hükümleri tatbik olunur. 

Bu kabil imtiyazlı madenlerde 150 nci mad
denin (C) (D) (E) ve (F) bentleri hükümle
rinin yerine getirilmemesi sebebiyle işletme im
tiyazı feshedilmez, (D) bendi hükmü 'tatbik 
olunmaz. Mümessil, fennî nezaret ve faali
yet bakımlarından 81, 82, 74 ve mütaakıp mad
deler hükümleri uygulanır. 

Geçici lCo. 

GEÇÎCÎ MADDE 7. — Mülga Maadin Mev-
zvMı samanında ita edilmiş olup 13 . 3 . 1954 
tarihinde yürürlükte bulunan imtiyazlı ma
denlerden ; 

a) 6309 sayılı Maden Kanununun 150 nci 
maddesinin muaddel (A) bendi hükmü yerine 
getirilmiş olanlarla, 

b) Durumları itibariyle bahis konusu de
vir hükümlerine tabi bulunmıyanlar, 

Maden Kanununa intibak etmiş sayılırlar. 
Bunlar hakkında 150 nci maddenin (î ve 

J) bentleri hükümleri tatbik olunur. 
Yııkardaki fıkra şümulüne giren maden

lerde 150 nci maddenin (O, D, E, F) bent
leri hükümlerinin yerine getirilmemesi sebe
biyle imtiyaz hakla feshedilmez. (D) bendi 
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GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce Maliye Bakanlığınca 
tasfiyesine başlanmamış olan cevherlerle bakiye 
yığını ve cüruf, 141 nci maddenin birinci fık
rasında yazılı müddetler geçmek şartiyle, sa
hanın maden hukuku bakımından tâbi olduğu 
ahkâmın şümulüne girer. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu kanunun yürür
lüğe konulduğu tarihte mevcut bulunan işletme 
hakkı, tecdit veya imtiyaza tahvil taleplerin
den, talebin müddetinde Bakanlığa yapılmamış 
olması veya vesikalardaki hata veya noksanın 
mehlinden sonra tamamlanması sebepleriyle red
di lâzımgeîen veya reddedilmiş bulunanlar 
hakkında aşağıdaki muameleler tatbik olunur: 

a) Müracaatın kanuni müddeti zarfında 
Bakanlığa yapılmaması veya muameledeki hata 
ve noksanların ikmaline mütaallik evrakın müh
letinden sonra verilmesi sebepleriyle reddi 
lazımgeleh talepler reddedilmez, muameleleri 
bulundukları noktadan itibaren yürütülür. 

b) Aynı sebeplerle reddedilmiş bulunan ta
lep sahiplerinin bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibareft altı ay zarfında Sanayi Ba
kanlığına yasılı olarak müracaat etmeleri ve 
talebe mevzu sahanın aramalara açılmamış ol
ması şartiyle muamelelerinin bulundukları 
noktadan itibaren yürütülmesi yoluna gidilir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu kanunun yürür
lüğe konulduğu tarihte mevcut işletme hakkı, 
tecdit veya imtiyaza tahvil taleplerinde^ ye
rinde yaptırılacak tetkik, tatbik ve kontroller 

Geçici Ko. 

hükmü tatbik olunmaz. Mümessil, fennî ne
zaret ve faaliyet bakımlarından haklarında 
81, 82, 74 ncü ve mütaakıp maddeler hüküm
leri uygulanır. 

150 nci maddenin muaddel (A) bendi hü
kümlerinin yerine getirilmesi maksadiyle bu 
bentte gösterilen müddet içinde bir limitet ve
ya anonim şirkete sermaye olarak konulduğu 
halde henüz devir beyannamesi verilmemiş 
olan imtiyazlı madenler için, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay zarfın
da devir bsyannamsd tevdi olunduğu takdir
de mezkûr madenlerin imtiyaz sahipleri de 
yukarki hûkümbrden istifade eder. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Kanun tasarısının 
geçici 8 nci maddesi ayiien kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Kanun tasarısının 
geçici 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 10. —- Kanun tasarısının 
geçici 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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için 144 ncü madde gereğince yapılan tebliğe 
rağmen yolluk avansının müddetinde yatırılma
ması sebebiyle reddi lâzımgelen veya reddedil
miş bulunanlar hakkında aşağıdaki muameleler 
tatbik olunur. 

a) Reddi lâzımgelen talebin sahibine iki 
aylık bir müddet daha verilir. Bu müddet içe
risinde de yolluk avansı yatırılmadığı takdirde 
talep reddohmur. 

b) Reddedilmiş bulunan talebin sahibine, 
bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 
altı ay içerisinde Sanayi Bakanlığına yazılı ola
rak müracaat etmesi ve ilgili sahanın yeni ara
malara açılmamış olması şartiyle, iki aylık bir 
müddet daha verilir. Bu müddet içerisinde yol
luk avansının yatırılması halinde muamele yü
rütülür. 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 33 ve 45 nci 
maddeleri kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu vürütür. 

Geçioi Ko. 

Başbakan 
tsmet tnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Hasan Dinçer 

Devlet Bakanı 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Devlet Bakanı 
Necmi öktem 

Millî Savunma Bakam 
İlhamı Sancar 

Dışişleri Bakanı 
Feridun Cemal Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 

7.9.1962 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan1 Yardımcısı 

Ekrem Alican 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Turhan Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
Raif Aybar 

Adalet Bakanı 
A. K. YÖrük ' 

İçişleri Bakanı 
S. Kurutluoğlu 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

Bayındırlık Bakanı 
llyas Seçkin 
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Kaldırılan maddeler 
MADDE 4. — 6309 sayılı Maden Kanunu

nun 32, 33 ve 45 nci maddeleri kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinden 
üç ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerimi Ba
kanlar Kurulu yürütür. 
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Ticaret Bakam 
Muhlis Ete 

Güm. ve Tekel Bakanı 
Orhan öztrak 

Ulaştırma Bakanı 
Rifat öçten 

Sa, ve So. Y. Bakanı 
Yusuf Azizoğlu 

Tarım Bakanı 
Mehmet îzmen 

Çalışma Bakanı 
Bülent Ecevit 

Sanayi Bakanı Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
Fethi Çelikba§ C. Tevfik Karasapan 

îmar ve İskân Bakanı 
Fehrettin Kerim Gökay 

—ca*ı>w» 
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Toplantı : 2 MİLLET MECLÎSİ S. Sayısı : 

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu ve 7 arkadaşjnın, 6785 
sayılı İmar Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri ve İmar ve İskan komisyonları raporları (2/65) 

26.12.1961 

Millet Meolisi Yüksek Başkanlığına 

6785 «ayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifimizi gerekçesiyle tak
dim ediyoruz. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederiz. 
Balıkesir Balıkesir Balıkesir Balıkesir 

Mehmet Tiritoğlu A. Aydın Bolak Süreyya Koç Fennî IslimyeM 

İzmir İzmir îzmir izmir 
Şeref $lak§ık Osman Sdbri Adal Lebit Yurdoğlu Mustafa Uyar 

GEREKÇE 

G7S5 sayılı İmar Kanununun 18 nci maddesinde «Kullanma izni verilmiyen veya alınmıyan 
yapılar, izin alınıncaya kadar belediye hizmetlerinden ve tesislerinden faydalanamazlar.» denilmek
tedir. 

Bu madde gereğince belediyeler ruhsatsız olarak yapılan yapılara belediye hizmetlerinden ve 
tesislerinden istifade ettirememektedirler. Ruhsatsız yapılan kasıt geçim standardı çok d$şük olan 
ve yüzbinlerce vatandaşımızın mesken olarak kullandığı yapılardır. 

En tabiî kullanma hakkı olan elektrik, su ve kanalizasyon gfbi 'belediye hizmet ve tesislerinden 
sırf zaruri bir ihtiyaçtan doğan ruhsatsız meskenleri bu haktan mahrum .etmek toüjpk bir haksızlık 
ve adaletsizlik olmaktadır. 

Kaldı ki zaman zaman yapılan bu yapılara belediye hizmet ve tesislerinden istifade hakkı veril
miştir. Bugünkü fiilî durum yanyana yapılmış olan iki yapıdan biri bu haktan istifade etmiş di
ğeri ise etmemiş durumdadır. Etmemiş olanın yegâne kusuru etmiş olana nazaran bir müddet geç 
yapmış olmasıdır. Bu hal ise vatandaş vicdanını rencide etme^t^r. 

Artık bugün suyun, kanalizasyonun bulunmadığı- yerde temizlik ve sağlıktan bali^tÇM&teki 
isabetsizlik izahtan varestedir, işte bu sebeplere istinaden ve bu gdfti rahatsız yf^ü^n^da tf̂ TJk 
etmiş olmamak için 27 Mayıs 1961 Millî İnkılâbımızdan sonra Bakanlar Kurulunun 'almış olduğu 
karar tarihini esas alarak kanun teklifimizi hazırlamış "bulunmaktayız. 

Bu karar 27 Mayıs 1961 talihine kadar yapılmış olan ruhsatsız yapıların bir defaya mahsus 
olmak üzere yıkılmamasına âmir bulunmaktadır. 

Bu sebeplere binaen 6785 sayılı İmar Kanununun ruhunu zedelememek m^kşadiy;le madde tadi
lini değil geçici bir madde şeklinde kanun tekli fimizi hazırlıya^ak bir defaya malışujs olmak üzere 
bu tarihe kadar yapılmış dan rulhsatsız yapıların da belediye hizmet ve tesislerinden istifade et
meleri uygun görülmüştür. 

83 e ek 



— 2 — 

İçişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 
Esas No. 2/65 
Karar No. 6 

25 . 2 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı imar Kanununa geçici 
bir madde eklenmesi hakkındaki, kanun teklifi, teklif sahibi ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin 
iştirakiyle komisyonumuzda tetkik edilip görüşüldü : 

Teklifin tülmü üzerinde yapılan geniş ve etraflı görüşmeler neticesinde; sosyal zaruretlerin 
memleket şümul bir ıstırap haline getirdiği mesken dâvasını, Hükümetin isabetli bir mesken po
litikası takibederek halletmesine kadar, gecekondularda oturmak mecburiyetinde kalacak olan va-
tandaşlaırımızm zaten ağır şartlarını fbiraz daha ağırlaştırm'amak ın'aksadiyle bu vatandaşlaraı 
6785 sayılı Kanunun esas, ruh ve prensibini haleldar etmeden, Belediye hizmet ve tesislerinden 
istifadelerini temin gayesiyle hazırlanmış 'bulunan teklif, komisyonumuzca da iltifata şayan gö
rülmüş ve maddelerin müzakeresine yukardaki ianlayış içinde geçilmiştir. 

Tatbikatta zuhuru muhtemel ihtilâtları önlemek ve metne vuzuh vermek için de, geçici madde 
yeniden kaleme alınmış, 1 ve 2 nci maddeler olduğu gibi 'bırakılmış ve yapılan bu değişiklikle tek
lif kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince İmar ve iskân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Millet Meclisi 
içişleri Komisyonu Başkanı 

izmir 
O.S.Adal 

Ankara 
Söz hakkım mahfuzdur 

î. 8. Hatipoğlu 

Sivas 
î. Göker 

Sözcü 
Edirne 

t. Ertem, 

Eskişehir 
Ş. Asbuzoğhı 

Kâtip 
Ankara 

Z. Pehlivanlı 

istanbul 
Z. Alttnoğlu 

Sivas 
R. Gimay §. 

Afyon K. 
H. N. Bâhi 

Kütahya 
8. flarpaşar 

Van 
Kösereisoğlu 

Millet Meclisi 
İmar,ve îskân Komisyonu 

Esas No : 2/65 
Karar No : 6 

İmar ve İskân Komisyonu 1 noi: raporu 

Yüksek Başkanlığa 

20 .4 . 1962 

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanununa geçici 
bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, teklif sahibi ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iş
tirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi : 

Kanun teklifinin tümü üzerinde yapılan geniş ve etraflı müzakereler neticesinde; memleketimiz
de ekonomik ve sosyal zaruretlerin 'bir neticesi olarak büyük bir ıstırap haline gelen mesken dâ-
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vasi Hükümetçe halledilinceye kadar kullanma izni verilmiyen yapılarda oturmak mecburiyetinde 
bulunan on binlerce vatandaşın yaşamakta oldukları ağır hayat şartlarını nisbeten hafifletmek 
maksadiyle ve 6785 sayılı Kanunun ruhunu ve prensiplerini zedelemeden belediye hudutları içeri
sinde fakat imar hudutları dışında yapılan yapılara imar mevzuatı muvacehesinde müktesep bir 
hak teşkil etmeden ve belediye meclislerinin de karariyle belediye hizmet ve tesislerinden istifade 
ettirilmeleri prensibolarak kabul edilerek maddelerin müzakeresine geçildi. 

Geçici 5 nci madde yukarda izah edildiği veçhile bu ruh ve anlayış içinde yeniden kaleme alı
narak tadilen, diğer maddeler ise aynen ve ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Millet Meclisi 
İmar ve İskân Komisyonu Başkanı 

ve 
Bu Rapor Sözcüsü 

Ankara 
/. tmirzahoğlu 

Adıyaman Bursa 
Muhalifim. • E. R. Akyürek 
A. Ataktty imzada bulunamadı 

Kastamonu 
.0. Z. Oktay 

Kâtip 
Çorum 

M. Dündar 

Çankırı 
K. Arar 

Konya 
V. Tanır 

Eskişehir 
Muhalifim 

C. üzer 

İstanbul 
Muhalifim. 

Ş. Orhon 

Muhalefet şerhimiz 

6785 sayılı İmar Kanunu ve 6729 sayılı Âfetler Kanununu baltalayıcı mahiyettedir. Kaldı ki, 
Hükümetçe hazırlanmakta olan Mesken Kanunu bu mevzuu halledici mahiyettedir. 

Bu gibi muvakkat tedbirler faydadan ziyade zararlı çığırların açılmasına imkân sağlamaktadır. 
Bu yönden teklifin reddine taraftarız. 

Adıyaman 
A. Atalay 

Eskişehir 
C. üzer 

İstanbul 
Ş. Orhon 

İMAR VE İBKÂN KOMİSYONUNUN 
ÎLK HAZIRLADIĞI METÎN 

6785 sayılı tmar Kanununa geçici bir madde 
eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6785 sayılı İmar Kanununa 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

Geçici madde 5. — Bu kanunun yayınlandı
ğı tarihe kadar, belediye hudutları içinde ve fa
kat imar plânı hudutları dışında yapılan ve kul
lanma izni verilmiyen veya alınmıyan ruhsatsız 
yapılar, belediye meclisi kararı ile ve hizmetten 
faydalananlar için bu kanun ve diğer imar 

mevzuatı karşısmda müktesep bir hakka esas 
teşkil etmemek üzere belediye hizmetlerinden 
faydalandırılabilirler. 

Bu kanun yayın tarihinde yü-

M. Meclisi 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

( S. Sayısı : 83 e ek ) 
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tmar ve iskân Komisyonu 2 nci raporu 

Millet Meclisi 
tmar ve İskân Komisyonu - « * v 21 . 1 . 1963 

tisas No. : 2/65 
Karar No. : 8 

Yüksek Başkanlığa 
6785 sayılı İnıar 'Kanununun uygulandığı şeUıiı' ve Ikasalbalarda'ki yapıların, ibu kamın ve di

ğer imar mevmıaltına uygunluğunu (belediyeler Ibaşılıca iki yo'ldan denetir <v'e 's>ağlaı\ 
'Birinci yol asıl -ve direkt yoldur. Kt'kili ola m cila budur. 
()785 sayılı Kanunun 6, 7, ıl'6, 20, 21, 22, 23 ve 24 neiiı maddeleriyle «188 ısayılı Kanunun 28 

nci madde'sinin uygulanması 'suretiyle yapılan İbu denetim, yapının 'bağlamasıyla başlar, ibitimiy-
le sona erer. Yapı, 'baştan izinsiz yeya ruhsat ve 'eklerine aykırı yürütülen ikaçak 'bir yapı ise 
aykırılığın, başlladığı anda belediye denetim orgmnları öııc'e yapıyı durdurur, tsonra da aykırı yer
leri, gerekli ise yıktırıp 'düzelttirdikten ısonra yapıya, devamı ve mevzuata uygunluğu sağlar. 

İkinci yol, denetim yolu olmaktan çok yapının (mevzuata uygum 'olarak tanııamı'lanıp 'tamamlan-
nıadığrnı teslbit ve bu tesJbit s'onucuna güre yapıya kullanma. izni verip vermemekten il)nret do
laylı (endiıidkt), yani tali 'bir yoldur. 

'()78f) sayıilı linar Kanununun 18 nci 'maddesine göre kullanma izni alamıyacak olan izinsiz 
(ruflisatsız) yapılar veya izin alıp da izin ve eklerine aykırı olanak tamamlanan yapılar İbelediye 
hizmet ve te'sis'l erinden faydalandırılmazlar. Ta ki ^aykırılıklar mal salhipl erimce, bülediye dene
tim organlarının ıbelirteccği şekilde düıze'ltile... 

Yapıların 'temelinden sıvassma kadar mevzuata uygunluğunu denetip gözetmekle yetkili ve 
g'ürevli beeldiye olağanları, 'çeşitti iç. ve dış etkiler yanında, 'biraz da kendileri için külfetli 'bul
dukları asıl denetim ve gürev yo'lunu ihmal etmişler, 'külfeti sadece vatandaşa yükliyen ikinci 
yani kendileri için daha kolay olan ve belediye 'hizmet ve tesislerinden faydalandırmamak Sure
tiyle Ibaskı sonucu dolaylı denetim yolunu llıemen (hemen fek denetim şekli olkırak uygular 'hale 
•g'e'huiş] erdir. 

'Bu uygulama 'şekli, çok şikâyet ve ıstırap konusu .olan şimdiki acıklı durumu doğurmuştur. 
Yani, bir yönden, ruhsatlı başlıyan yapılar, denetimsizlik sebebiyle ruhsat ve eklerine aykırı şekil
de tamamlanıp, belediye hizmet ve tesislerinden faydalanamaz, kaçak' yapılar sayısını ve onlarla il
gili devlet daireleri ve mensupları hakkında güven sarsıcı çeşitli suiistimal söylentileriyle birlikte 
konut darlığı ve pahalılığını da artırırken ; 

Diğer yönden de başlangıçta yikılınıyan izinsiz yapıların ve büyük şehirlerin çevrelerini bir dü
zensizlik halkası halinde çeviren gecekonduların sayısının korkunç derecede artmasına sebebolmak-
tadır. 

Bugün, ancak Devlet gücü ve imkânları ile çözülebilir büyük ve sosyal bir dâva haline gelen 
ve yurdun köy ve köylü kalkınması, büyük şehirlerdeki endüstri gelişmesi, nüfus başına düşen mil
lî gelir payının dengesizliği ve düşüklüğü, gizli işsizlik, konut sıkıntısı ve kiraların yüksekliği gibi 
diğer zorlu sebeplerin de ortak sonucu olan gecekondu «olup - bitti» si, artık 18 nci maddenin uy-
gulanmasiyle, yani kaçak yapıları belediye hizmet ve tesislerinden yoksun kılmakla çözülüverecek 
veya önlenebilecek basit bir mesele olmaktan çoktan çıkmıştır. 18 nci maddenin varlığı gecekondu
lar dâhil, her türlü kaçak yapılar sayısının lıer geçen gün biraz daha hızla artarak bugünkü sayıya 
çıkmasını önliyenıediği gibi bundan sonra da ünliyemiyecektir. 

'Böylece, kendisi işlemez hale gelen bahis konusu 18 nci madde, umut ve özür maddesi olarak bu
günkü şekliyle var oldukça, asıl denetimin etkili dayanakları olan diğer önleme, durdurma ve yık
ma maddelerini de işlemez hale getirmektedir. 

Kaçak yapıların, özellikle gecekonduların, sadece belediye hizmet ve tesislerinden faydalanma
maları bunların üreyip türemelerini önliyenıedikten başka, yukarda açıklanan zorunlarla milyonla-
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ra varan içinde barınanların temelinden zor yaşantılarını fazladan ağırlaştırmaktadır. Bu hizmet ve 
tesislerden faydalanabilmek için güçlerini zorlıyarak hazır oldukları fedakârlıkların bile 18 nei mad
de karşısında bir değeri olmadığı inancına varan bu insanların, cemiyete kırgın ve küskün, hizmet
ten haklı da olsa yararlananları kıskanır bir çaba içine düştükleri, her gün herkesin görüp duydu-

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelere; İçişleri Komisyonu değiştirgesini temel olarak, bu anla
yış içinde başlıyan komisyonumuz ilkin, teklif ve İçişleri Komisyonu değiştirişinde olduğu gibi 
derdin devasını, kendi görüşüne uygun değişik bir geçici maddede aramış ise de. bununla yakından 
ilgili başka bir teklifin görüşülmesi sırasında, geçici madde çıkarmanın problemin çözüm çaresi ol
madığı, üstelik yazılan şekliyle geçici maddenin karışıklık ve dengesizliklere sebebolaeağı, 18 nei 
madde var oldukça, yıkılması birinci beş yıllık kalkınma planıyla da durdurulan gecekonduların 
her geçen yıl doğacak yeni isterleri için yeni yeni geçici maddeler çıkarmak gerekeceği ve böylece 
yasa ve yasamaya güvenin sarsılacağı görüşülüp düşünülerek; 

Bugünkü şekliyle zaten işlemez hale gelen ve üstelik yapı denetim organlarını ihmalciliğe .yö
nelten, tamamlanmış birçok yapıların kullanılmasını engelliyerek milyonlarca liralık millî servetin 
boş yere bağlı ve âtıl kalmasına sebebolan bu maddenin tamamen kaldırılması veya isterlere uygun 
hale getirilmesi, teklif sahipleri ve Hükümet temsilcilerince de ön görülüp, bu amaç ve gerekçe ile 
komisyonumuza ait ilk rapor, Millet Meclisi Yüksek Genel Kurulunun 19 . 9 . 1962 günlü kara-
riyle geri alındı ve teklif yukarıki ana hatlar içinde yeniden görüşme konusu yapıldı. 

Bahse konu 18 nei maddenin, kullanma izni olmıyan yapıların belediye hizmet ve tesislerinden 
faydalandırılmıyacağı hükmünden başka hükümler de taşır olması bakımından tamamen kaldırılması 
veya engel hükmü dile getiren ikinci cümlenin sadece maddeden çıkarılması, bâzı sakıncalara yol 
açabilir görülerek, uygun bulunmamıştır. 

a) 6785 sayılı İmar Kanununun ve diğer mevzuatın, Özellikle vergi mevzuatının uygulan m asın
da bilinmesi gerekli olan «Yapıların bitim gününün» tâyinine dair birinci cümle olduğu gibi bırakıl
mıştır. 

b) Yapıların belediye hizmet ve tesislerinden faydalanabilmelerini kullanma izninin varlığı 
şartına bağlıyan ikinci cümle, kabul olunan çözüm şekline uygun olarak bu şarttan ayıklanmış ve 
hizmet ve tesislerin, bunlardan faydalanacak yapılara oranla durumlarının ve güçlerinin elverişli ve 
yeterli olup olmadıklarına göre faydalandırma kararı vermeyi belediye encümenlerinin yetkisine bı
rakır şekilde yeniden yazılmıştır. 

c) Üçüncü cümlede yukarıki kabul şekline uygun olarak yeniden yazılmış ve anlam çevresi ge
nişletilerek, yalnız mal sahibine yöneltilen mükellefiyet dışında kalan uygulayıcıların da sorumlu
luk ve mükellefiyetlerini kapsıyacak şekle konmuştur. 

Genel Kurulun onayına arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan ve bu Mazbata 

ğu ve ifadesinden sakmılamıyacak bir gerçek olarak ortadadır. 

Bu sebeple ; 

Yazarı 
Ankara 

İbrahim îmirzahoğhı 

BaşkanvekiU 
Ankara 

Zühtil Pehlivanlı 

Sözcü 
Adıyaman 

Arif Aialay 
Bursa 

E. Rüştü Akyürek 
İmzada bulunamadı 

Çankırı 
Kämm Arm1 

Diyarbakır 
Hilmi GH&ldoğan 

Manisa 
Nilsrei Köklü 

Manisa 
Yakup Yakut 

tmzada bulunamadı 
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BALIKESİR MİLLETVEKİLİ 
MEHMET TÎRÎTOĞLU VE 7 

ARKADAŞININ T E KLİFİ 

6785 sayılı İmar Kanununa ge
çici bir madde eklenmesi hak

kında kanun teklifi 

MADDE 1. — 6785 sayılı 
İmar Kanununa aşağıdaki ge
çici madde eklenmiştir : 

Geçici madde 5. — 27 Mayıs 
1960 tarihine kadar yapılmış 
olup da kullanma izni verilme
miş bulunan ruhsatsız yapılar 
da, belediye hizmetlerinden ve 
tessilerinden bir defaya mahsus 
olmak üzer faydalanırlar. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yın tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

6785 saydı İmar Kanununa ge
çici bir madde eklenmesi hak

kında Kanun 

MADDE İ. — 6785 sayılı 
Kanuna aşağıda yazılı geçici 
madde eklenmiştir : 

Geçici madde 5. — Belediye 
hudutları içinde ve fakat iskân 
hudutları dışında yapılan ve 
kullanma izni verilmiye'n veya 
almmıyan ruhsatsız yapılar, 
belediye meclisi kararı ile be
lediye hizmetlerinden faydala
nabilirler. 

MADDE 2. — Teklif sahibi
nin 2 nci maddesi 2 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklif sahibi
nin' 3 ncü maddesi 3 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

İMAR VE İSKÂN KOMİS
YONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

6785 sayılı İmar Kanununun 
18 nci maddesinin değiştiril

mesi hakkındaki Kanun 

MADDE 1. — 6785 sayılı 
İmar Kanununun 18 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 18. — İnşaatın bitme 
günü, kullanma izninin veril
diği gündür. Kullanma izni ve-
rilmiyen veya almmıyan yapı
lar belediye encümeni kararı 
ile belediye hizmetlerinden ve 
tesislerinden faydalandırılabi-
lirler. Bu hizmetlerin yapılmış 
olup olmaması kanuni mükelle
fiyetleri ve sorumlulukları ön
lemez. 

MADDE 2. — İçişleri Ko
misyonu 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İçişleri Ko
misyonu 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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Toplantı: 2 M l L L E T M E C L İ S İ S . S a y ı s ı : 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından çıkarılan 200 000 000 
dolarlık bonadan 100 000 dolarlık kısmının satınalmması husu
sunda Hükümete yetki verilmesine dair kanun tasarısı ve Maliye 

ve Plân komisyonları raporları (1/356) 

T. C. 
Başbakanlık 21 . 12 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayt : 71-1877/4098 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
3.12.1962 tarihinde kararlaştırılan «Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından çıkarılan 200 000 000 
dolarlık bonodan 100 000 dolarlık kısmının satınalmması hususunda Hükümete yetki verilmesine 
dair kanun taıarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğini* yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

Bilindiği üzere, Dünyanın bâzı bölgelerinde, bilhassa Kongo ve Gazza'da barışın teessüsüne 
mâni olmayı menfaatlerine daha uygun gören bâzı üye devletlerin, Dünya barışını korumak ama-
ciyle muhtelif bölgelerdeki askerî harekette kullanılan Birleşmiş Milletler Silâhlı Kuvvetlerinin 
masraflarına iştirakten kaçınarak, Birleşmiş Milletleri malî imkândan mahrum bırakmaya ve teş
kilâtı sulhu koruma vazifesini yapamıyacak bir hale getirmeye teşebbüs etmeleri üzerine, teşki
lâta, masraflarını karşılamak üzere, bono çıkartmak hakkını tanıyan bir karar, Genel Kurulun 
büyük bir ekseriyeti tarafından kabul olunmuştur. 

Mezkur karar gereğince Birleşmiş Milletler tarafından çıkarılarak satışa arz edilen 200 000 000 
dolarlık bonodan 1962 Kasım ayı başına kadar 56 Devlet 118 000 000 dolarlık kısmını mubayaa 
taahhüdünde bulunmuş ve bunun 100 000 000 dolarlık kısmı fiilen mubayaa edilmiştir. Amerika 
Birleşik Devletleri mubayaa taahhüdünde bulunduğu 100 000 000 dolarlık bononun 44 000 000 
dolarlık kısmını, İngiltere ise mubayaa etmeyi taahhüdettiği 12 000 000 dolarlık bononun tama
mını fiilen mubayaa etmişlerdir. 

Sovyet blokuna dâhil memleketlerden hiçbiri mubayaa taahhüdünde bulunmamıştır. 
Yukardaki izahattan anlaşılacağı veçhile, Birleşmiş Milletlerin Dünya barışının sağlanması hu

susundaki gayretlerinin tahakkuku ve bu teşkilâtın prestijinin korunması ile yakından ilgili 
bulunan bono satışı meselesi barışsever devletlerce desteklenmekte, diğerlerinin ise muhalefetine 
mâruz kalmaktadır. Birleşmiş Milletlerin Kurucu üyelerinden biri olan ve bu Teşkilâtı daima destek
lemiş ve Dünya barışının temini hususundaki gayretlerine faal bir şekilde katılmış olan memleke
timizin de imkânlar nisbetinde bir miktar bono mubayaa ederek Teşkilâta yardımcı olmasını, ge
rek Birleşmiş Milletler, gerekse dost ve müttefiklerimiz nezdinde büyük bir memnunlukla karşıla
nacağı muhakkaktır. 

Bu itibarla, Hükümete 100 000 dolarlık Birleşmiş Milletler bonosu satınalmması için yetki ve
rilmesine dair ilişik kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 



Maliye Komisyonu raporu 

Miüet Meclisi 
Maliye Komisyonu 7.5 ,1963 

Esas No. : 1/356 
Karar No. : 29 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Maliye Bakanlığınca hasırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
3 . 12 .1982 tarihinde kararlaştırılan «Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından çıkarılan 200 000 000 
dolarlık bonodan 100 000 dolarlık kısmının satmalınması hususunda Hükümete yetki veril
mesine dair kanun tasarısı» ilgili Maliye Bakanı ve temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda 
tetkik ve müzakere olundu. 

Dünya barışının garantilenmesi mevzuundaki çalışmaların gerçekleştirilmesinde, Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtının sadık bir üyesi bulunan memleketimizin bu teşkilâtın prestijinin korun
ması ile ilgili bulunan bono satışı meselesinde bigâne kalmıyarak kendi imkânlarımız nisbe-
tinde bir miktar mubayaa etmesini muvafık mütalaa ederek gerekçe ile birlikte tasarının aynen 
kabulünü ve havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edîlmek üzere Yüksek Başkanlığa arz 
olunur. 

Başkan Sözcü 
Gümüşane Erzurum Aydın Bolu 

N. Küçüker G. Karaca N. Müren K. İnal 

Kocaeli Muş Ordu 
C. Babaç S. Mutlu O. N. Hazinedar 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 62 ) 
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Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Plân Komisyonu 
Esas No. 1/356 
Karat No. 29 

4.2. 1963 

MÎLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 100 000 dolar
lık kısmının satmalmması hususunda Hükümete yetki verilmesine dair kanun tasarısı ile Maliye 
Komisyonu raporu, komisyonumuza havale edilmiş olmakla, Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır 
oldukları halde incelendi ve görüşüldü : 

Birleşmiş Milletlerin sulhu koruması bakımından girişeceği masrafları karşılamak, Birleşmiş 
Milletlere dâhil olan devletlerin de vazifesi cümlesinden olduğuna göre, bizim de bu masraflara 
iştirakimiz gerekmektedir. 

Bu sebeple Hükümet tarafından hazırlanan tasarı, komisyonumuzca da uygun görülerek metin 
aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Bu rapor Sözcüsü 
Hatay Balıkesir Ordu Yozgat 
S. tnal F. îslimyeli A. H. Onat V. Uyar 

Aydın 
O. Apaydın 

(lümüşano 
AS'. Savacı 

Aydın 
/. Sezgin 

İçeL 
S. Kutlar 

îmzada bulunum adı 

Maraş 
A. Karakürük 

(Jauakkale 
Ş. İnan 

İzmir 
iV. Mirkelâmoğlu 

Mardin 
S. Aysan 

Trabzon 
A. Şener 

Konya 
R. özal 

Sirt 
A. Yaşa 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 62 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından çıkarı
lan 200 000 000 dolarlık bonodan 100 000 do
larlık kısmının mtınahnması hususunda Hükü

mete yetki •ne fümesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı 
tarafından çıkarılan 200 000 000 dolarlık bo
nodan 100 000 dolarlık kısmının satınalın-
ması hususunda Hükümete yetki verilmiştir. 

MADDE 2. — Bono bedeli olan 100 000 do
lar karşılığı Türk lirası Hazinece avans ola
rak verilir ve ilerideki seneler bütçelerine 
ödenek konulmak suretiyle mahsubedilir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

3 . 12 . 1962 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Baş/b. Yardımcısı 

H. Dinçer 

Devlet Bakam ve 
Bagb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Ba^b. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
A. §. Ağanoğlu 
Devlet Bakanı 

N. ökten 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sanem 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. B. Hatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Devlet Bakanı 
B. Aybar 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
//. O. Bekata 
Maliye Bakanı 

F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
/. Geçkin 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Aeûoğlu 
Tarım» Bakanı 
M. tzmen 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 
R. öçten B. Mcevit 

Sanayi Bakanı Ba. -Ya. ve Turizm Bakanı 
F. Çelikbaş C. T. Hara&apan 

imar ve iskân Bakanı 
F. K. Gökay 

» ® - « 

M, Meclisi (S. Sayısı: 62) 
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Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir* in, Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksitlen-
dirilmesi hakkında kanun teklifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri 
Keskin ve 4 arkadaşının, köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına 
olan bâzı borçlarının taksitlendirilmeşine dair kanun teklifi ve Geçici 

Komisyon raporu (2/300, 2 /311) 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 29 .4 .1963 

Esas No. 2/300,2/311 
Karar No. 3 

Yüksek Başkanlığa 

Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, köylü ve çiftçilerin, T. C. Ziraat Bankası ve tarımı 
kredi kooperatiflerine olan borçlarının taıksitlendirilmesi hakkındaki kanun teklifi-ile Kastamo
nu Milletvekili Sabri Keskin ve 4 arkadaşının, Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına olan 
borçlarının' tatoitl'endirilmesine dair kanon tekliflerini görüşımıek üzere Genel Kurulun 12.11.1962 
tarihli 4 neü Birleşiminde, toplantı yılının değişmesi selbelbiyle yeniden kurulımaısı kabul edilen 
Geçici Komisyonumuz, mevzuulbahis teklifleri tevkiden görüşüp intaeeitmiş ve 8 . 1 . 1963 tari
hinde 2 karar sayılı raporunu Yüksek Başkanlığa -sunmuştu. 

Genel Kurulun 25 .1 .1963 tarihli 35 nci Birleşiminde cereyan eden müzakereler esnasında; 
ileri sürülen mütalâalar ve verilen önergelerin ışığı altında yeniden tetkik edilmek üzere, ba
his konusu teklifler, Geçici Komisyonuımuzc-a geri al inmiş, teklif saihipleri ve ilgili Bakanlık 
temsdleilerindn iştirakiyle komisyonuımu'zda bir kere dalha tetkik ve müzakere olunımuşftur. 

Bundan evvelki raporumuzda da tatösilen izah ettiğimiz veçhile, teklifler mahiyet itibariyle 
çök şümullü ve hattâ zirai kredi müessesesinin 'esasına taallûk etmekte olduğu, bu tekliflerle 
topyeikûn uzun süreli bir taksitlendirmeniıı miümkün olamıyacıağı, icabeldersie, çiftçiye verilen 
kredinin miktar ve mahiyetinin ayrıca ele alınabileceği ve fakat, geçen yılların devamlı kurak 
gitmesi ve iş sahalarının müsait bulunımamaisı sdbepleri ve bilhaısisa küçük hulbubat çiftçilerinin 
kayfoolan iş gücünü yeniden kazandırmak ve bu ısure'tle müstahsili teşvik, hem istihsalin artma
sını temin, hem de bu gibilerin borç ödeme imkânını sağlamak, üzere kısmi bir taksMend'irme 
muamelesine gidilmesi lüzum ve zaruretine kanrıi olunmuştur. 

ıBununla beralbıer, yeni krediler açılmasına., mevcutların artırılmasına ve yalhult da zirai güb
re kredileri gibi kredilerin iyi bir şekilde yürütülmesine imkânı vermek için, köylü ve çiftçi
nin yegâne kredi müessösesi olan mezkûr banka ile tarımı kredi kooperatiflerinin kredi verme 
imkânlarına dalha fazla zorlamamak icalbeder kanısına varılmıştır. 

Mevzuubahis hizmetlerin yerinde ve zamanında yapılmasını engelliyen taisarruflardan kaçı
nılması zirai gelişmemiz bakımından zaruri görülmektedir. 

Ayrıca, bankanın kısa vadeli mevduatına zarar vermemek ve mevduat sahiplerimde her hangi 
bir endişe yaratmamak gilbi sebeplerle taksitlendirilecek borç tavanının eksiki gibi 2 000 lira 
olarak bırakılması uygun görülmüştür. 

Esasen, 2 000 liraya kadar borçlu olan küçük çiftçinin, borçluların büyük bir niıslbetini teşkil 
etmekte olduğu görülmüş ve taksite bağlanacak miktar da 2 000 lira olarak kalbul edilmiş oldu-
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ğuna göre, borcun alındığı faizle 5 sene müddet v-e 5 müısavi' taksitte ödenmesi yerinde mütalâa 
olunmuş ve komisyonumuzca hazırlanıp G-emel Kurula sunulmuş olan esfei metnin ve teıslbit edilen 
esasların muhafazasına; 

Esasen gecikmiş olan taksMeoııdirmlenin daha fazla gecikmemesi hem borçlu, hem banka ba
kımından lüzumlu olduğu cihetle, kanun tekliflerinin öncelik ve ivedilikle görüşülmesine ko
misyonumuzca karar verilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip 
Konya Kastamonu Siirt Ankara - Aydın 

R. özal î. H. Yilanltoğlu H. Özgen 1. Gence N. Müren 

Eskişehir Ordu Yozgat 
A. Zeytinoğlu O. N. Hazinedar (Söz hakkım mahfuzdur.) 

T. Nizamoğlu 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 38 e 1 nci ek ) 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

SEKSENDOKUZÜNÜÜ BÎELEŞİM 

3 . 6 . 1963 Pazartesi 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
106 arkadaşının, bölge tiyatroları kanunu tek
lifinin havale edilmiş olduğu Maliye, Milî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer 
üyeden mürekkep bir Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair Bursa Milletvekili Sadrettin 
Çanga'nm önergesi. (2/437), (4/217) 

2. — Trabzon Milletvekili Ahmmt Şener 
ve Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu'nun, Su 
Ürünleri kanunu teklifinin Genel Kurulun 29 
ncu Birleşiminde O. Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin Su Ürünleri kanunu tek
lifini görüşmek üzere kurulan Geçici Komis
yona havalesine dair İçişleri Komisyonu Başkan
lığı tezkeresi (2/505* 3/587) 

3. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tekli
finin, Genel Kurulun 83 ncü Birleşiminde Tür
kiye Elektrik Kurumu kanunu tasarısını gö
rüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona hava
lesine dair İçişleri Komisyonu Başkanlığı tez
keresi. (2/425, 3/588) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, Er
demli İmamı tshak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair İçişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/500) 

3. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, Türkiye'de bir dil buhranı olup olma
dığına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü gö
rüsü (6/511) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 
ne tedbir alındığına ve gece üniversiteleri ile ge
ce yüksek okulları, açılması hakkında ne gibi 
çalışma yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

5. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

6. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh taşıma 
ruhsatı verilip verilmiyeceği hususunda ne dü
şünüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/518) 

7. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

8. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

9. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Gülerin, Emirdağ'ın Yukarı Pîribeyli köyün
den ömeroğlu Abdil Yanar'ın, 9.1.1963 tari
hinde Jandarma Karakoluna götürülmesi sebe
bine dair İçişleri Bakanından sözlü soruşu 
(6/522) 

10. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
5618 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesinin harfiyen 
tatbik edilip edilmediğine dair İmar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

11. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına ballanıp son
radan durdurulan soğuk bava deposunun ikma-
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ünden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

12. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
ın, enstitü mezunlarına teknisiyen unvanı veril
mesi ve ücret baremlerinin tesbit edilmesi husu
sundaki 7 nci Millî Eğitim Şûrası kararının tat
biki için bir çalışma olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/527) 

13. — Edirne Milletvekili Talât Asal'm, 3008 
sayılı iş Kanununun 13 ncü ve 16 ncı maddele
rine istinaden iş yerlerinden çıkarılan işçilerin, 
işlerine iadesi hususunda bir prensip kararı 
olup olmadığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/529) 

14. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Oüler'in, M. D. O. nun re ve M. D. O cularm 
kimler olduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/531) 

15. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa
vacı'nın, Gümüşane ilinin kalkınmasının hangi 
bölge içinde tertiplendiğine dair Devlet Bakam 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. 
(6/532) 

16. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yurtlarda vuku bulan keyfî ve huzur bozan 
hareketlerin sorumluları hakkında ne gibi bit 
işlem yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/535) 

17. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 
yazılı sorusuna uzun zamandan beri cevap ve
rilmemesi sebebine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/538) 

18. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir çimento fabrikası kurul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/541) 

19. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Ankara'da gecekondularda oturanlara elektrik 
ve su verilmesinin mümkün olup olmadığına 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/542) 

20. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Aydın'in Bozdoğan ilçesi Müftüsü Hüseyin 
övünçlü'nün ne sebeple vekâlet emrine alındı
ğına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/545) 

21. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Bozdoğan ilçesi kaymakamının, bu ilçeye ne 
zaman tâyin edildiğine ve buradan ne gibi se

beple nakledildiğine dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/546) 

22. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, 27 Mayıs 1960 ihtilâlinden sonra izmit 
Kâğıt Fabrikasında işlerine son verilen memur 
ve işçi sayısına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/547) 

23. — Muş Milletvekili Sami Öztürk'ün, kış
ların uzun ve sert geçtiği bölgelerde vatan
daş gücünün değerlendirilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/548) 

24. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Denizli Lisesine bağlı ortaokul ile Merkez Or
taokulunda kaç saatlik evişi dersi olduğuna ve 
buna mukabil kaç öğretmeni bulunduğuna dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/549) 

25. — istanbul Milletvekili Ömer Zekâi Dor-
man'm, Emekli subaylar için istanbul'da yapı
lan blok apartmanların belediye ve bayındır
lık işlerinin düzene konulması mevzuunda ne 
düşünüldüğüne dair, İmar ve iskân ve Bayın
dırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/550) 

26. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

27. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ankara'da, iki iş verenin, Ankara Gazeteciler 
Sendikası Başkanını dövmeye teşebbüs ettikle
rinin doğru olup olmadığına dair, Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/552) 

28. — Erzurum Milletvekili Giyasettin Ka-
raca'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölge
lerinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair, Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/553) 

29. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, 6753 sayılı Kanuna göre açılması gere
ken sağlık memurlan tekâmül kurslarına dair, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/555) 

30. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, 27 Mayıs 1960 tarihini takiben kimler 
hakkında ve ne miktar üzerinden haksiz iktjı 
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sap dâvası açıldığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/562) 

31. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Milletvekillerinin yabancı sefaretlerle temasları
nın ne suretle temin edildiğine dair, Dışişleri 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu. (6/563) 

32. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar'a Hazine Avukat
lığına kimin tâyin edildiğine ve bu tâyinde si
yasi bir tesir olup olmadığına dair, Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/565) 

33. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar Adliyesine 1962 yılı 
içerisinde kimlerin hangi ölçülere göre atandı
ğına dair, Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/566) 

34. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
muaddel 13 ncü maddesindeki mülkiyetin ispa
tı hakkındaki hükümlerin değiştirilmesi veya 
yeni esaslara bağlanması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/567) 

35. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
belediye zabıta memurlarının yeknesak kıyafet
te olmalarının temini ile fazla mesai ücreti ve
ya yıpranma zammı verilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/571) 

36. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, merkez teşkilâtında çalışanlardan ka
çının ek görev kadrolariyle hangi okullarda 
kaçar saat ders okuttuklarına ve ücretli veya 
maaşlı olarak birden fazla ek görevi olan kaç 
memur bulunduğuna dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/572) 

37. — Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, 
Siirt ilinin Batman ilçesine bağlı Şikeftan kö
yü nüfusuna ve sakinlerinin mesken olarak 
mağaralarda yaşadıklarının doğru olup olma
dığına dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/573) 

38. — Muş Milletvekili Sami Öztürk'ün, 
Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alı
nacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hak
kındaki Kanun gereğince evvelce başlanıl
mış olan inşaatın devamı için ne düşünüldüğü
ne dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/576) 

39. — Ordu Milletvekili Yusuf İzzettin Ağa-
oğlu'nun, Kadıköy ilçesi, Kâğıthane Belediyesi 
sınırlan dâhilinde kaç aded gecekondu ve ne 
miktar nüfus bulunduğuna ve yol, okul ve di
ğer ihtiyaçların sağlanması istikâmetinde halk
la yardımlaşma gayret ve hazırlıkları yapılıp 
yapılmadığına dair İçişleri ve İmar ve İskân 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/579) 

40. — İstanbul Milletvekili Muhiddin Gü
venin Hazineye intikal etmiş bulunan Ankara 
Varlık mahallesindeki evlere yerleştirilen aile
lerin adedine ve bunların durumlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

41. — İstanbul Milletvekili Vahyi Özarar'm, 
İstanbul'un Sağmalcılar köyü ile Göktepe na
hiyesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldü
ğüne ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılma
sına lüzum görülüp görülmediğine dair İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/582) 

42. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl içinde, 
kaç defa tadilât yapıldığına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

43. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasmdaki akarsuların ıslahı ile ova
nın sulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584) 

44. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver? 
mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup 
olmadığına dair, İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/585) 

45. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, ormanların korunması ve orman böl
gesinde yaşıyan vatandaşların geçimlerinin te
mini için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/588) 

46. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) 

47. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, Batı - Trakya'da, halen faaliyette kaç 
Türk ilkokulu, ortaokulu ve lisesi bulunduğu
na ve bu okulların öğretim ve öğretmen durum
larına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/591) 



48. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin ev rolce ilçesi olan ve 
sonradan köy haline getirilen Abana'nın, yeni
den ilçe haline getirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair, içişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/593) 

49. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde 
fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ticaret ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu. (6/594) 

50. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
CENTO Andlaşmasma dâhil memleketleri kal
kındırmak maksadiyle inşa edilecek Karaşi -
Tahran - Ankara arasındaki 600 hatlık radyo
link şebekesinin Güney bölgesinden geçirilme
mesi sebebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/595) 

51. — İçel Milletvekili Mazhar Ankan'ın, 
Orman idaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, 
vatandaşların tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/596) 

52. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Karayolları tarafından istimlâk edi
len ve bedeli ödenen Giresun'un Piraziz PTT 
binasının yeniden yapılmaması sebebine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/598) 

53. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Abana'nın yeniden ilçe haline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/599) 

54. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nm Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/601) 

55. — Edirne Milletvekili Ilhami Ertem'in, 
Dış memleketlerde tahsilde bulunan öğrencile
re ödenen döviz miktarının neye göre tesbit 
olunduğuna dair Maliye ve Millî Eğitim Bakan
larından sözlü sorusu (6/603) 

56. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, gecekondu yapan vatandaşlara beledi
yelerce verilen para cezalan hakkında ne dü
şünüldüğüne dair îmar ve iskân Bakanından söz
lü sorusu (6/605) 

57. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin 
hangi sebeple değiştirildiğine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/606) 

* -

58. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 
öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(Ö/607) 

59. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet Su işleri tarafından çiftçilerden 
alman su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 

60. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri
nin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/609) 

61. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ? 
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
verilmesi sebebine dair Tanm Bakanından söz
lü sorusu. (6/610) 

62. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Karagöl'ünün kurutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/611) 

63. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için
de, kaç defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/613) 

64. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

65. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, ipsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'ın emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve içişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615) 

66. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616) 

67. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum imam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617) 
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ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

• X I . — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ka
nun tasarısı ve Basın - Yayın ve Turizm ve Plân 
komisyonları raporları (1/180) (S. Sayısı : 157) 
[Dağıtma tarihi : 30 . 4 .1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Temsilciler Meclisi eski Üyesi Şinasi 
özdenoğlu ve bir arkadaşının, Kurucu Meclis 
Dilekçe Komisyonunun 3.9.1961 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 67 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporları. (M. Mec
lisi 4/4, C. Senatosu 4/6) (S. Sayısı : 212) 
[Dağıtma tarihi: 29 . 5 .1963] 

2. — Adana Milletvekili Kemal (Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24.2 .1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2266 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi 4/70, C. Senatosu 4/9) (S. 
Sayısı : 213) [Dağıtma tarihi : 29 . 5 .1963] 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 .1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2228 sayılı 
Karann Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
porları. (M. Meclisi 4/60, C. Senatosu 4/7) (S. 
Sayısı : 214) [Dağıtma tarihi : 29 . 5 .1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak-
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve İçişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243) [Dağıt
ma tarihi : 17 . 9 .1962] 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
lümoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3653 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5965 sa
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/22) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

3. — Köy içme suları hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile İmar ve 
İskân ve İçişleri komisyonları raporları (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11.10 .1962] 

4. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19 .10.1962] 

X 5. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlarına giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanmasına dair kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 .12 .1962] 

X 6. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
42.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm İlâvesine 
dair Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/106) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi: 
17.12.1962] 

7. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi ve cezalandı
rılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edile
cek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasansı ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1962] 



8. — Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun
gur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 .1962] 

9. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/208) (S. Sayısı : 21) [Dağıt
ma tarihi : 27.12.1962] 

10. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa-, 
rısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porları (1/108) (S. Sayısı : 22) [Dağıtma ta
rihi : 27.12.1962] 

11. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/295) (S. Sayısı : 23) [Dağıt
ma tarihi : 27 .12 .1962] 

12. — Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü nahi
yesi Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı iken 
evlenmek suretiyle aynı köy 13 hanesine gelen 
Hüseyin kızı Ayşe'den doğma 8.7.1928 doğum
lu Ümmihan Bebek'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/261) (S. Sayısı : 24) 
[Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

13. — Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha
ne 107, cilt 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa 
kayıtlı Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1.1.1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cefasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Sa
yısı : 26) [Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

14. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölcek ma
hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12.8.1932 
doğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi Aİİ-
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer 
adı Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'
ın Danhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 
Çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 

8 — 
79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 
Çetin) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/231) (S. Sayısı : 27) [Dağıtma tari
hi : 29 .12 .1962] 

15. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu İnayet'-
ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı
cı'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı : 28) [Dağıtma tarihi : 
31.12.1962] 

16. — Turgutlu ilçesinin Çepni Dereköyü 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu, Zebra
dan doğma 9.6.1933 doğumlu Hamza Gül
mez'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/223) (S. Sayısı : 33) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

17. — Yıldızeli ilçesinin Kaim köyü 34 ha
nesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden doğma 
1.12.1940 doğumlu (8.6.1935 olarak tashih-
li) Bekir Yılmaz'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/36) (S. Sayısı : 35) [Dağıt
ma tarihi : 8 .1.1963] 

18. — Seferihisar ilçesinin Ulamış köyü ha
ne 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin ve Ay-
şeoğlu 3.9.1934 doğumlu Mustafa Cemal Kan
ca'mn ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/17) (S. Sayısı : 36) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

19. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'ın, 232 sayılı Kanunla, değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık 
ve İçişleri Komisyondan raporlan (2/350) (S. 
Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1963] 

20. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in yasama meclislerinin 
aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi hak 
kında kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/271) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 
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21. — Taşköprü ilçesinin Karnıaçık köyü 

hane 4, cilt 32, sayfa 267 de kayıtlı Biddioğlu, 
Şerife'den doğma, 5 Ej'lül 1926 doğumlu Hüse
yin Akça'nm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/20) (S. Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 . 1963] 

22. — Yalvaç ilçesinin Terziler köyü hane 
43, cilt 16, sayfa 150 de kayıtlı Alioğlu, Satı'dan 
doğma 10 Nisan 1926 doğumlu Mehmet Ali Yıl
maz'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve# Adalet Komisyonu ra
poru. (3/354) (S. Sayısı : 56) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli-Telef on irtibatı kurulmasına 
ve mevcut Radyo-Telgraf servisine dair Andlaş-
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonları raporlan (1/270) (S. Sayısı : 60) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 2 .1963] 

X 24. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tara
fından çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 
100 000 dolarlık kısmının satmalınması hususun
da Hükümete yetki verilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporlan 
(1/356) (S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1963] 

25. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasarı ve imar ve İskân, 
İçişleri ve Adalet komisyonlan raporları 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Dağıtma tarihi: 
9.2.1963] 

26. — Bucak ilçesi Kestel köyünün hane 99, 
cilt 10 ve sayfa 87 sayısında kayıtlı İsmail ve 
Elif oğlu 7 . 3 . 1929 doğumlu Halil ölmez'in 
ölüm cezasına çarptınlması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/271) (S. Sayısı : 93) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 .1963] 

27. — Kozluk ilçesinin Reşit köyü hane 8, 
cilt 9, sayfa 54 te kayıtlı, Gencoğlu, Fedile'den 
doğma 1 . 12 . 1937 doğumlu Reşit Siyah'in 
ölüm cezasına çarptınlması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/182) (S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 
12 .2.1963] 

28. — Ermenek ilçesinin Kargara köyü 4 ha
nesinde kayıtlı Osmanoğlu, Rukiye'den doğma 
1332 doğumlu Mustafa Dilek'in ölüm cezasına 
çarptınlması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/197) (S. Sayı
sı : 95) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

2j). — Diyarbakır ili Ergani ilçesinin Key-
danlı köyü, hane 3, cilt 6 ve sayfa 116 sayısın
da nüfusa kayıtlı Alioğlu, Hazni'den doğma 
18 . 5 . 1932 doğumlu Kemal Taşkesen'in ölüm 
cezasına çarptınlması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/483) 
(S. Sayısı : 96) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

30. — Üsküdar Ümraniye köyü Hekimbaşı 
Çiftliğinde oturan Ali Rızaoğlu, Zeynep'ten doğ
ma 1931 Filibe doğumlu, Bulgar uyruklu ve 
Türk Mülteci, Hasan Kâhyaoğlu'nun ölüm ceza
sına çarptınlması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/206) (S. 
Sayısı : 97) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

31. — Gölköy ilçesinin Hisarcık köyü 51 ha
nede kayıtlı Şevketoğlu, Münevverden doğma 
3 . 8 . 1932 doğumlu Adem Akçay'ın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/352) (S. 
Sayısı : 98) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

32. — Gaziantep'in Nizip İlçesine bağlı Ace
mi köyü nüfusunun hane 16, cilt 21/1 ve 173 
sayfa da kayıtlı Mehmedoğlu Safiya'dan doğma 
1931 doğumlu Ömer Aslan'ın ölüm cezasına 
çarptınlması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/56) (S. Sayısı : 99) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

33. — Oğuzeli ilçesinin Çağdın köyü hane 8, 
cilt 13 ve sayfa 7 de kayıtlı Mehmedoğlu, Zey
nep'ten doğma 1 . 1 . 1928 doğumlu Ali Kooa-
türk'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/35) (S. Sayısı : 100) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1963] 

34. — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi hane 
354, cilt 28 ve sayfa 11 sayısında nüfusa kayıtlı 
Ömeroğlu Hayriye'den doğma 20 . 1 . 1944 do
ğum tarihi, mahkemece 31 . 12 . 1941 tarihine 
düzeltilen Cemal Zambaklı ile Mersin'in Mahmu
diye mahallesi hane 633, cilt 1 - 36, sayfa 90 sa
yısında nüfusa kayıtlı Yusufoğlu Naciyeden 
doğma, 26 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Durer 
(Dar) m ölüm cezasına çarptınlmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi vş Adalet Komisyonu 



raporu (3/492) (S. Sayısı : 102) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1963] 

X 35. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrasının 
3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay- I 
İanmasınm uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı: 109) [Dağıtma tarihi: 20.2.1963] 

X 36. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 .1963] 

37. — Ünye'nin, Hamidiye mahallesi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/510) (S. Sayısı : 117) [Dağıtma tarihi: 
29 . 3 . 1963] 

X 38. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş- I 
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı I 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt-
ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

39. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasana ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporlan 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

40. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

41. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/385) (S. Sayısı: 130) [Dağıtma tari
hi: 4 . 4 . 1963] 

X 42. — Maden Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi j 

Mehmet Ali Demir ve 5 arkadaşının Maden 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/295, 
2/282) (S. Sayısı : 131) [Dağıtma tarihi 9 . 4 . 
1963] 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye yatı
rımlarının karşılıklı olarak teşvik ve himaye
sine mütedair Andlaşmanm ve bu Andlaşmaya 
ekli Protokol ve sekiz mektubun onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Sanayi, Ticaret ve Plân. komisyon
ları raporları (1/313) (S. Sayısı : 133) [Dağıt
ma tarihi : 9.4.1963] 

44. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı ile 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle
rinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu. (1/257, 2/444) (S. 
Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1963] 

45. — Nallıhan ilçesinin Beydili nahiyesinin 
Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayısında 
nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teş
rinievvel 1339 doğumlu Durmuş Çetinkaya'nm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1963] 

46. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 494 : 499 ncu maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/75) (S. Sayısı : 146) 
[Dağıtma tarihi : 17.4 ,1963] 

47. — Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15. Mot. Top. Tb. da er Ahmedoğlu Emi-
ne'den doğma 1.1.1932 doğumlu izzet Sivaslı 
ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, ha
ne 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/545) (S, Sa
yısı : 148) [Dağıtma tarihi : 19 .4.1963] 

48. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Tirit-
oğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı imar Kanunu-
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na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve içişleri ve tmar ve îskân komisyonla
rı raporları (2/65) (g. Bayisi: 83 e ek) [Dağıt
ma tariki : 27 .4 .1963] 

49. — Karasuları kanunu tasarısı ve Dışişle
ri, Millî Savunma ve içişleri komisyonları ra
porları (1/206 S, Sayısı : 156) [Dağıtma ta
rihi ; 26 , 4.1963] 

50. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, 
köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçla
rının taksitlendirilmesi hakkında kanun tek
lifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve dört arkadaşının köylü ve çiftçilerin T. 
C. Ziraat Bankasına olan bâzı borçlarının tak-
sitlendirümesine dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (2/300, 2/311) (S. Sayısı : 
38 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1963] 

X 51. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ye Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 .1963] 

X 52. — özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
ŞftğUk ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) [Dağıt
ma. tarihi : 9 . 5 .1963] 

X 53. — Türkiye ile İran arasında akdedilen 
JCültür Andlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Hillî Eğitim komisyonları raporları (1/228) 
(8. Sayısı ; 163) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 .1963] 

X 54. — Televizyon filimleri vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kajaun tasarısı ve Dışişleri ve Millî Eği
tim komisyonları raporları (1/319) (S. Sayısı : 
%Qİ) [Dağıtma tarihi ; 9 . 5 . 1968] 

X 55. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları rapor
ları (1/236) (S. Sayısı : 165) [Dağıtma tarihi : 
9 . 5 . 1968] 

56. — İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/310) 
(S. Sayısı : 194) [Dağıtma tarihi: 16.5.1963] 

X 57. — İstanbul Teknik Üniversitesince 
arsa satmalınması için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/218) (S. Sayısı: 197) [Dağıt
ma tarihi: 16.5.1963] 

56. — İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı 
bir teknik okulu açılmasına dair 6374 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/404) (S. Sayısı : 198) [Dağıtma 
tarihi: 16.5.1963] 

X 59. — 1960 malî yılı içinde sürekli gö
revle yabancı memleketlerde bulunan memur
lara emsalli olarak ödenmiş bulunan aylıklar 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/213) (S. Sa
yısı : 199 [Dağıtma tarihi : 16.5.1963] 

60. — îçel Milletvekili Yahya Dermancı ve 
Mazhar Arıkan'ın, İstiklâl Savaşma iştirak eden 
M. Hilmioğlu M. Rıfat Ö saydın'a vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/281) 
(S. Sayısı : 202) [Dağıtma tarihi : 18 . 5 .1963] 

61. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ile Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, Millî Mü
cadele kahramanlarından Telgrafçı Manastırlı 
Hamdi Efendi eşi Hasibe Mortonatlı'ya vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında 
kanun teklif i ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (2/308) (S. Sayısı : 208) [Dağıtma tari
hi : 18.5.1963] 

62. — Mehmetoğlu Süleyman Kulaksızca va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı, Maliye ve Plân komisyonları 
raporlar; (1/340) (S. Sayısı : 204) [Dağıtma ta
rihi : 18 .5 . 1963] 

68. — Sivas Kongresince seçilen Temsil He
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı, Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/352) (S. Sayısı : 205) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 . 1963] 
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X 64. — Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları 

için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkındaki 4898 sayılı Kanunun değişik 
1 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu. (1/437) 
(S. Sayısı : 209) [Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 
1963] 

X 65. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üye
si Sadık Artukmaç'ın, Tapu sicil binaları inşası 
için alınacak harçlar hakkında ve izmir Millet
vekili Mustafa Uyar'm, Tapu sicil binaları ya
pılması maksadiyle alınacak harçlar hakkında 
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon raporu 
(2/153, 2/233) (S. Sayısı : 201) [Dağıtma ta
rihi : 25 . 5 .1963] 

X 66. — Tapulama kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı 
Kanunla muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin 
zilyedliğin ıskatından on sene evvel tesis edil
miş vergi kaydı aranması şartının kaldırılması 
suretiyle tadiline, bu maddeye (E) bendinin 
başlığı ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu mad
denin (E) ve (P) bentlerinin, (E) bendinin, 
(P) ve (F) bendinin (G) olarak değiştirilmesi
ne ve aynı kanunun 35 nci maddesine iki fıkra 
ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar'm, 5602 sayılı Tapula
ma Kanununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 
34 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştiril
mesine dair ve Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nm, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (1/211, 2/35, 
2/76, 2/122) (S. Sayısı : 210) [Dağıtma tarihi : 
25 . 5 .1963] 

67. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir tek
nik okul açılmasına dair Kanunun Anayasaya 
aykırı hükmünün kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(2/454) (S. Sayısı: 211) [Dağıtma tarihi: 
29.5.1963] 

X 68. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'-
in, 5434 sayılı T. G. Emekli Sandığı Kanununa 
ek kanun teklifi ile, C. Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve üç arkadaşının, 5434 sayılı 
T. C. Emeldi Sandığı Kanununa ek 7242 sayılı 
Kanunun muvakkat maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifleri ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/24, 2/207) (S. Sa
yısı : 215) [Dağıtma tarihi : 30 . 5 .1963] 

X 69. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları. (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Dağıtma tarihi : 30 . 5 .1963] 

70. — Köy enstitüleri ve ilköğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/239) (S. Sayısı : 217) [Dağıtma ta
rihi : 30 . 5 .1963] 

X 71. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa Fonundan temin olunan kredinin Dev
let borcu olarak Hazine hesaplarına intikali ve 
Türk Lirası karşılıklarının kullanılma şekli 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları. (1/248) (S. 
Sayısı : 218) [Dağıtma tarihi : 30.5.1963] 

72. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasansı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları. (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Dağıtma tarihi: 30.5.1963] 

X 73. — Tahsis edildikleri gayelerde kulla
nılmalarına imkân ve lüzum kalmıyan harb 
sefinelerinin satılmasına yetki verilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma, Mali
ye ve Plân komisyonları raporları. (1/296) 
(S. Sayısı : 220) [Dağıtma tarihi : 30 . 5 .1963] 

X 74. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30.5.1963] 

(Millet Meclisi Birleşim : 89) 



Dönem : 1 
Toplantı :2 M Î L L E T M E C L t S t S. Sayısı : 

Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân ve lüzum 
kalmıyan harb sefinelerinin satılmasına yetki verilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyonları 

raporları (1/296) 

T. C. ~ •••" • • - • • : - : ' ' - ' ' : 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar ' 24 . 9 . 1963 

Tetkik Dairesi 
Sayı 71-1838/3073 

MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 12 . 9 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına 
imkân ve lüzum kalmıyan Haarb Sefinelerinin satılmasına yetki verilmesi hakkında kanun tasarı
sı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

1. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kuvvesinde, uzun yıllar kullanma neticesi hurdalaşmış ve 
modern harp icapları karşısında inşa tarz ve şekilleriyle taşıdıkları silâh bakımından bugünkü 
teknik tekâmüle uygun bir fayda temin edemiyen bir miktar eski yapı ve kullanma maksadını kay
betmiş harb sefinesi 'bulıınm'a'ktadır* 

Bu gibi sefinelerin kullanılmasına devanı ve ısrar edilmesi halinde modern teknik ve taktik ba
kımından hiç fayda elde edilmemekte, fuzulen personelin tekamülüne mâni teşkil etmekle bera
ber sarfiyat bakımından da Hazine zararına sebebiyet verilmektedir. 

Binaenaleyh bu gibi sefinelerin en kısa bir zamanda satılmak suretiyle elden çıkarılması ve 
Devlete ıtahmil ettiği külfetten bir an evvel kurtulmak imkânı sağlanması zaruri mütalâa edil
mektedir. 

2. Birinci maddedeki mucip sebeplerle haddizatında tahsis edildiği hizmette lüzumlu bir silâh 
olduğu halde elden çıkarılması gereken bu gibi sefinelerin yerine muhakkak surette modern 
icaplara göre inşa edilmiş çeşitli maksatlarda kullanılabilecek gemi ve mevcut gemiler üzerindeki 
silâh ve teknik aletlerin de derhal yerine ikamesi keyfiyeti mevzuat muvacehesinde süratle ka
bil olmamaktadır. 

Bilindiği üzere, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 24 ncü maddesi (Harp sefinelerinin 
satışını) bir kanunu mahsusla tahdidetmiş bulunmaktadır. Halbuki, bir harb sefinesinin kadro
dan çıkarılması ve feshi 636 sayılı Kanunun 1 nci maddesi (A) fıkrası gereğince, uzun etütlerden 
sonra yapılacak teklif üzerine, en yüksek ordu istişare organı olan Yüksek Askerî Şûraca karar al
tına alınmakta ve buna göre kanun teklifi hazırlamaktadır. Bu satışlardan elde edilecek meblâğ
lar keza aynı kanun hükümlerine göre Hazineye irad kaydedilmektedir. Dolayısiyle elden çıkarı
lanın yerine yenisinin ikamesi ve boşluğun süratle giderilmesi mümkün olmamaktadır. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kadrosunda bulunan gemilerin inşası ve bir kısım teknik teçhiza
tın imâli, bilindiği üzere, kısa bir süre içine sığdırılmıyan ve birkaç yıllık faaliyete ihtiyaç gös
teren ve külliyetli para sarfını icabettiren bir mevzu olduğuna göre gerek gemi gerek silâh, malze
me ve teçhizatın kısmen deniz fabrikalarımızda yapılması kısmen de iç ve dış piyasaya siparişleri 
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muamelelerinin tekemmül ettirilmesi ve bunların tesellümleri bir malî yıllık müddet içine sığdırıl-
nıamaktadır. 

Her yıl normal olarak Devlet bütçesinden Millî Savunma Bakanlığı bütçesine konan cüzi mik
tardaki gemi yapma bölümü tahsisatı ise bu maksatları sağlamaktan çok uzaktır. Aynı zamanda 
bölümünde yeteri kadar tahsisatı mevcudolmadan ve bu ödeneğin de uzun süre ile istimali kanunen 
teminat altına alınmadan gerek iç gerek dış piyasalara gemi, silâh, malzeme ve teçhizat siparişi 
müşkülât ve imkânsızlıklar arz etmektedir. 

Yukarda bildirilen uzun süreli hizmetlerin başarılması ancak, 
a) Bölümünde kâfi miktarda tahsisatın bulunması, 
b) Bu tahsisatı işin icabı olarak, birkaç yıllık uzun süre içinde kullanmak yetkisi ile kabil

dir. 
Bu iki mühim faktör normal Devlet bütçesinden ayrılabilen cüzi bir tahsisat ile ve bir bütçe 

yılı zarfında başarılamamakta olup, ancak bu gibi sefinelerin satışı ile temin edilen fondaki tahsi
sat ile ve keza bu tahsisatını uzun vadeli olarak istimali yetkisi ile mümkün görülmektedir. 

3. Mevzu ayrı olmakla beraber bu maksatlardır ki, Millî Birlik Komitesi, mevcut 6771, sayılı 
Kanunu ıslâh suretiyle yeniden tedvin edilen 189 sayılı Kanunu kabul etmekle ordunun pek mü
him ve hayati ihtiyacı bulunan şehir dışı garnizonlarının ihdası gibi ,külliyetli para ile sağlanabile
cek bir hizmetin başarılmasını derpiş etmiştir. Mezkûr kanunun tatbikatı satılacak bina ve arazi
den nıütevellidolarak Silâhlı Kuvvetler emrinde toplu bir paranın da bulundurulması esaslarını he
def tutmaktadır. 

189 sayılı Kanunun ışığı altında ve ondan mülhem olarak; harb kıymetini kaybetmiş gemileri
mizin satışı neticesi yeteri kadar bir fonunun tesis ve temin edilmesi ve bu parayı, tahsis mahal
linin özelliği icabı, uzun vâde ile kullanabilmesi maksadiyle hazırlanan kanun tasarısı Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin takdirine arz olunur. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

MilU Savunma Komisyonu 
Esas No. 1/296 
Karar No. 9 

8.1.1963 

Yüksek Başkanlığa 

Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân ve lüzum kalmıyan harb selelerinin 
satılmasına yetki verilmesi hakkında kanun tasarısı ilgili Millî Savunma ve Maliye Bakanlıkları 
temsilcilerinin de iştirakleri ile komisyonumuzda 'görüşüldü. 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar komisyonumuzca da uygun görülmüş ve kanun tasarısı 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
Erzurum Kars 

#. Konur ay 8. Öktem 

Aydın 
(Söz hakkım mahfuzdur) 

//. Aydınger 

t 

Sözcü 
Niğde 

A. Eren 

Edirne 
N. özoğul 

Kastamonu 
H. Yılarilıoğlu 

Amasya 
/. Sarıgöz 

İçel 
Yahya Dermancı 

imzada bulunamadı 
Kocaeli 

//. Kısayol 

Ankara 
Hüseyin Ataman 

İmzada bulunamadı 
Kastamonu 
/. §. Dura 

Muş 
Sami öztürk 

İmzada bulunamadı 
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Mîllet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Esas No. : 1/296 
Karar No. : 40 

— 3 — 
Maliye Komisyonu rapora 

16 . 1 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 12 . 9 . 1962 tarihînde kararlaştırılan «Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına 
imkân ve lüzum kalmıyan harb sefinelerinin satılmasına yetki verilmesi hakkında)», Millî Sa
vunma Komisyonundan muhavvel k&nun tasarısı ilgili Millî Savunma ve Maliye Bakanlığı 
temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Müstenit gerekçede arz ve izah edildiği veçhile, bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kuv
vesinde, modern teknik tekâmüle uygun bir fayda temin edemiyen, hurdalaşan ve kullanma mak
sadını kaybetmiş harb sefinesi bulunmaktadır. 

Bunların, devlete tahmil ettiği külfetten bir an önce kurtulmak imkânının sağlanması ge
rekmektedir. 

Her ne kadar, Millî Savunma Bakanlığı bütçesine her yıl ikonan gemi yapma tahsisatı diye 
bir 'bölüm varsa da; burada yeteri kadar tahsisat mevcudolmadığı için bu ödeneğin, uzun müd
det istimali kanunen teminat altına 'alınamadığından gerek iç ve gerekse dış piyasalara gemi, silâh, 
malzeme ve teçhizat siparişi müşkülât ve imkânsızlıklar, arz etmektedir. 

Uzun devreli hizmetlerin başarılması ancak; ya bölümde kâfi miktarda tahsisat bulun
masına veyahut da bu tahsisatı işin icalbı olarak, birkaç yıllık uzun müddet içinde kullanmak 
yetkisi ile kabildir. 

Bu, ise bütçeden ayrılan cüzi bir tahsisat ile ve bir bütçe yılında başiarılamamakta, ancak bu 
gibi sefinelerin «atışı ile elde edilen fondaki tahsisat ile ve keza bu tahsisatın uzun vadeli 
olarak istimali yetkisi ile mümkün görülmektedir. Yalnız bu tasarının yegâne şayanı terikid 
tarafı, bugün modern malîye ilmini terk ettiği ve Gforp memleketlerinde ve dolayısiyle uzun sü-
redenberi memleketimizde tamamiyle itibarını kaybeden «Tahsisi varidat» sisteminin bir nevi ye
niden ihyası mânasına gelebilirse de, bu harb sefinelerinin senede devlete tahmil ettiği malî kül
fet ve Deniz Kuvvetlerimizin gemi, silâh, teçhizat ve malzeme siparişi gibi iç ve dış piyasalar
daki, mâruz bulunduğu müşkülât ve imkânsızlıkları göz önüne alacak olursak böyle bir pren
sipten bu şartlar muvacehesinde ayrılmak zaruretinin savunma gücümüz bakımından bir em
ri tabiî haline geldiği neticesine varırız. 

Maddelerin açıklanması r 
Madde 2. — Bu maddenin, gemilerin dış memleketlere de taksitle satılabileceği mânasına ge

lebileceği tarza bir yanlışlığa meydan vermemek üzere yeniden tedvinine, diğer maddelerin ise 
aynen kabulüne ve havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa arzına karar verildi. 

Başkan 
Gümüşane 
N. Küçüker 

Aydın 
N. Müren 

Sözcü 
Erzurum 
G. Karaca 
Manisa 

Y. Yakut 

Adana 
Y. Aktimur 

Muş 
S. Mutlu 

Ağrı 
N. Güngör 

Ordu 
0. N. Hazinedar 
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Btttge ve Plân komiayaau raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe ve Plân Komisyonu 24 . 5 .1963 
Esas No. : 1/296 
karar No. : 77 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tahsis edildikleri (gayelerde kullanılmaların a iimkâfn ve lüzum kaJmıyan Harb sefinelerinin 
satılmasına yetki verilmesi hakkındaki kanun tasarısı, Millî iSaıvunma ve Maliye komisyonları ra
porları komisyonumuza havale edilmiş olmakla ilgili Hükümet ve (Devlet Plânlama teşkilâtı 
temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve igıörü§üldü, 

Taftan, gerekçesinde de belirtildiği gibi, Deniz Kuvvetleri kuvvesinde mevcudolup günün 
teknik tekâmülüne uymıyan, maksadını kaybetmiş ve başka bir işe de tahsisine imkân bulunmı-
yan eski harb sefinelerinin satılarak yerine De niz Kuvvetlerimizin ihtiyaeı olan yeni 'gemilerin 
alınmasını derpiş etmektedir. 

Filhakika bugün Deniz Kuvvetlerimizin elinde eskimiş ve bugünün şartlarına uymayan ay
nı zamanda başka bir hizmete tahsisine de elverişli bulunmayan harb sefineleri mevcuttur. 

Bunların ıgerek hurda olarak ve gerekse aynen satılarak Millî Savunmamızın ihtiyacı olan 
yeni gemilerin ve malzemelerinin temin edilmesi yerinde olacaktır. Bu arada dış memleketlere 
yapılan satışlardan elde edilen dövizlerle yeni gemi veya malzemesi alınması döviz bütçemiz 
için de çok önem arz etmektedir. 

Millî iSavunma ve Maliye komisyonlarınca da kabul edilen tasarı ilk nazarda bir tahsisi vari
dat (gayesini gütmekte ise de işin 'önem ve âcili yeti glöz önünde tutulursa bu tahsis şayanı ka
bul görülebilir. 

Zira Deniz Kuvvetlerimizin harb gemisi ihtiyacını bütçeden karşılamak zor okluğu gibi daha ev
vel çıkmış olan 6771 sayılı Kanunla da Millî Savunma Bakanlığına, lüzumsuz gayrimenknllerinin 
satılarak bunların parasiyle yeni meskenler ve kışlalar yaptırılması yetkisi verilmiştir. 

Devlet Plânlama Dairesinin mütalâasında bugünkü modern bütçe tekniğinde bu kabil varidat 
tahsislerine işin önem ve ivediliği dikkate alınarak yer verildiği bildirilmiştir. 

Bu durum muvacehesinde kanun tasarısını yerinde gören komisyonumuz maddelerin müzakere
sine geçmiştir. 

Ancak tarihî kuvveti olan ve Türk mefahirine ismi karışan Yavuz, Hamidiye gibi eski gemileri
mizin satılması mevzuubahsolursa bunların hâtıralarını yaşatmak ve milletimizin bu husustaki hissi
yatının da dikkate alınması komisyonumuzca temenniye şayan görülmüştür. 

Kanun başlığında yer alan (lüzum ve imkân) tâbiri birlikte bir mâna.ifade ettiğinden her biri
nin ayrı ayrı mânalandırılmasmı temin için (lüzum veya imkân) şeklinde başlık değiştirilmiştir. 

Birinci maddenin ikinci fıkrasındaki (Yüksek Askerî Şûrasının) tâbiri (Yüksek Askeri Şûra
nın) şeklinde olması gerektiğinden madde değiştirilmiştir. 

Maliye Komisyonunca tadil edilen 2 nci madde gereğince bu gemilerin dış memleketlere peşin be
delle satılması taksit işinin yalnız kamu iktisadi teşebbüsleriyle bunların iştiraklerine hasredilme-
sini daha açıkça ifade için maddeye (peşin bedelle) tâbiri ilâve edilmiştir. 

3 ve 4 ncü maddelerde geçen eski terimlerim aynı dile çevrilmesi dolayısiyle değiştirilmişi ir. 
Diğer maddeleri aynen kabul edilen kanun tasarısı öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Ge

nel Kurulun tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Hatay Balıkesir Ordu Yozgat Aydın 
Ş. İnal F. Islimyeli A. H. Onat V. Uyar O. Apaydın 
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Aydm BaUkesir Elâzığ Gümüşahe 

Taksitli satışların sadece Muhalefet şerhi ilişiktir Değer bedelle satış imkânı sağla- Söz hakkım 
resmî sektöre yapılması A. A. Bolak mak bakımından özel sektörün de mahfuz 
'hususuna muhalifim resmî sektör gibi mütailâa olunması S. Savacı 

î. Sezgin kanaatindeyim 
ö. F. Sanaç 

Hatay 
A. S. Hocaoğlu 

îçel izmir 
S. Kutlay Zırhlı satışlarında millet hissiyatı

na uygun hareket edilmesi 
kaydiyle 

N. Mirkelâmoğlu 

Kars 
K. Okyay 

Kırşehir 
Her no kadar harb 'kıymetlerini kaybetmiş bu
lunan ve fakat tarihî kıymetleri çok büyük 
olan gemilerimizin ve ıbi'lhassa Şanlı Yavuz 
Zırhlımızın (Kanunun 2 nei) maddesiyle dış 
•memleketlere bile satışına mezuniyet veren 

böyle bir kanunun tümüne muhalifim. 
A. Bilgin 

Konya 
1. Baran 

Konya 
R. özal 

Maraş 
Yavuz Zırhlısı ile Hamidiye giibi şanlı tarihimi
zi temsil eden gemilerimizin satışına imkân ve

ren bu kanunun tümüne muhalifim. 
A. Karaküçük 

Mardin 
Ş. Aysan 

imzada bulunamadı 

Sakarya 
Söz hakkım mahfuz 

N. Bay ar 

Siirt 
A. Yaşa 

Sinop 
Kısmen muhalifim 

M. Alicanoğlu 

Sivas 
M. Vural 

Trabzon 
Yavuz zırhlısının satılmasına âmir 

olan bu kanuna muhalifim 
A. Şener 

Muhalefet şerhi 

Âmme satışlarında aslolan (yüksek verim) olduğuna göre, 
satışların kamu iktisadi kurumlarına hasredilmesine muhalifim. 

yurt içinde yapılacak taksitli 

Balıkesir Milletvekili 
A. A. Bolak 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına im
kân ve lüzum kalmıyan harb sefinelerinin satıl
masına yetki verilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5123 sayılı Kanun gereğince 
bedelleri ödenmeksizin alman gemiler dışında 
kalan ve harb kıymetini kaybedip bir daireye 
tahsis ve itası lüzumlu bulunmıyan harb sefine
lerini satmıya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Satış için Yüksek Askerî Şûrasının uygun 
mütalâası ve Millî Savunma Bakanının istemesi 
şarttır. 

MADDE 2. — Bu gemiler, sermayesinin en 
az yarısı Devlete ait kurumlarla bunların aynı 
nisbette iştirakleri ile kurulan kurumlara tak
sitle satılabileceği gibi dış memleketlere de sa
tılabilir. 

MADDE 3. — Satıştan elde edilecek hasıla
tın tamamı her yıl gelir bütçesinde açılacak hu
susi bir tertibe varidat kayıt olunur. 

Bu miktardan, Deniz Kuvvetleri ihtiyacı 
olan harb sefineleri veya bunlar için lüzumlu 
her türlü silâh, teçhizat ve malzemenin satına-
lınması veya inşası için 100 milyon liraya ka
dar sarfiyat icra edilmek üzere Millî Savunma 
Bakanlığı Deniz Kuvvetleri bütçesinde açılacak 
hususi bir fasla Maliye Bakanlığınca tahsisat 
kaydolunur. Mezkûr tahsisattan, yılı içinde 
sarf edilmiyen miktarlar ertesi yıllar bütçeleri
ne aynı maksatlarda sarf edilmek üzere devre
dilir. 

MADDE 4. — Fiilen elde edilerek tahsisat 
kaydolunan mebaliğe istinaden gelecek yıllara 
sâri taahhütlere girmeye Millî Savunma Bakanı 
yetkilidir. Ancak, bu suretle bedeli gelecek 
yıllarda ödenmek üzere taahhüde bağlanacak 
hususların tamamının karşılığı taahhüdün ya
pıldığı yıl bütçesindeki tahsisattan mevkuf tu
tulur ve ertesi yıllarda ifa edilecek taahhüt be
delleri, mevkuf tutulan tahsisattan yılı içinde 
sarf edilmiyen miktarları üçüncü maddenin son 
fıkrası gereğince ertesi yıllara devir suretiyle 
tediye olunur. 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
DE&ÎŞTÎRÎŞÎ 

Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına 
imkân ve lüzum kalmıyan harb sefinelerinin 
satılmasına yetki verilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Hükümet tasarısının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümet tasarısının 2 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ncı 

MADDE 3. — Hükümet tasarısının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümet tasarısının 4 noü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MALÎYE KOMİSYONUNUN DEÖÎŞTÎRÎŞÎ 

Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına 
imkân ve lüzum kalmıyan harb sefinelerinin 
satılmasına yetki verilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu gemiler, dış memleketlere 
satılabileceği gibi, sermayesinin en az yansı, 
devlete ait kurumlarla bunların aynı nisbette 
iştirakleri ile kurulan kurumlara taksitle de 
satılabilir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KARMA KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Tahsis edildikleri gayelerde- kullwnilmalarına 
imkân veya lüzum kalmıyan harb sefinelerinin 

satılmasına yetki verilmesi hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 5123 sayılı Kanun gereğince 
bedelleri ödenmeksizin alınan gemiler dışında 
kalan ve harb kıymetini kaybedip bir daireye 
tahsis ve itası lüzumlu bulunmıyan harb sefi
nelerini satmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Satış için Yüksek Askerî Şûranın uygun mü
talâası ve Millî Savunma Bakanının istemesi 
şarttır. 

MADDE 2. — Bu gemiler, dış memleketlere 
peşin bedelle satılabileceği gibi, sermayesinin 
en az yarısı devlete ait kurumlarla bunların 
aynı nisbette iştirakleri ile kurulan kurum
lara taksitle de satılabilir. 

MADDE 3. — Satıştan elde edilecek geli
rin tamamı her yıl gelir bütçesinde açılacak 
özel bir bölüme gelir kaydolunur. 

Bu miktardan, Deniz Kuvvetleri ihtiyacı 
olan harb sefineleri veya bunlar için lüzumlu 
her türlü silâh, teçhizat ve malzemenin satın-
alınması veya inşası için (100) milyon lira
ya kadar sarfiyat icra edilmek üzere Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçesinde Deniz Kuvvetleri 
için açılacak özel bir bölüme Maliye Bakan
lığınca ödenek kaydolunur. Mezkûr ödenekten 
yılı içinde sarf edilmiyen miktarlar ertesi 
yıllar bütçelerine aynı maksatlarla sarf edil
mek üzere devredilir. 

MADDE 4. — Fiilen elde edilecek ödenek 
kaydolunan meblâğlara istinaden gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girmeye Milî Savun
ma Bakanı yetkilidir. Ancak, bu suretle bedeli 
gelecek yıllarda ödenmek üzere taahhüde bağ
lanacak hususların tamamının karşılığı taahhü
dün yapıldığı yıl bütçesindeki ödenekten saklı 
tutulur ve ertesi yıllarda ifa edilecek taahhüt 
bedelleri, sakh tutulan ödenekten yılı içinde 
harcanmıyan miktarları 3 ncü maddenin son 
fıkrası gereğince ertesi yıllara devir suretiyle 
tediye olunur. 
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Hü. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Mil
lî Savunma ve Maliye bakanları yürütür. 

12 . 9 .1962 

Başbakan 
/. İnönü 

. - Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

//. Dincer 
Devlet Bakanı 

. //. O. Bekata 
Devlet, Bakanı 
. İV. ökten 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
- §. B. Hatipoğlu 
. Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Güm. ve Tekel Bakanı 

O. öztrak 
• Ulaştırma, Bakanı 

R. Öçten 
Hanayı Bakanı 

F. (JeliJtbaş 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. AHcm 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

K. Ay bar 
Adalet, Bakanı 

A. K. Yörük 
İçişleri Bakanı 
S. Kurutluoğlu 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

8a. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Tarım Bakanı 
M. İzmen 

Çalışma Bakam 
B. Ecevit 

Ba.-Ya. ve Turiz. Bakanı 
C. T. Karasapan 

İmar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 

Millî Savunma Ko. 

MADDE 5. — Hükümet tasarısının 5 noi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümet tasarısının 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Maliye Ko. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nd maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Karma Ko. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nd maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Taşanımı 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

»A-< l 
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