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24 ncü Birleşim 

20 .12 .1972 Çarşamba 

İÇİNDEKİLER 

I. — G-eçen tutanak özeti 
Sayfa 

443 

II. — Başkanlık Divanının Gtenfcl Ku
rula sunuşları 443 

1. — İzmir Milletvekili Münir Dalda!' 
m, tütün piyasası konusunda gündem dışı 
demeci. 443:445 

2. — Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesiz'iıı tefecilik ve alman tedbirlere 
dair gündemi, dışı demeci. 445:446 

3. — Eski 'eser kaçakçılığının, önlen
mesi, konusunda kurulan Meclis Araştır
ma Komisyonunun çalışma süresinin üç 
ay daha uzatılmasına dair 'komisyon baş
kanlığı tezkeresi (10/15, 4/350) 446 

4. — Bağcılığımızın modern şekilde 
geliştirilmesini verimin artırılmasını, çift
çiye geniş kredi •imkânının sağlanması, iç 
ve dış pazarlarda gerdkli tedbirlerin alm-
ıması (konusunda kurulan Meclis Araştır
ma Komisyonunun çalışınla süresinin üç 
ay daha uzatılmasına dair, Komisyon 
başkanlığı teskeresi (4/349,10/4) 446 

5. — iSağlık kuruhışları tedavi usul
leri, 'konusunda kurulan Meclis Araştır
ma Komisyonunun çalışma süresinin üc ay 

Sayfa 
daha uzatılmasına dair, komisyon başkan
lığı tezkeresi (10/3, 4/348) 446:447 

6. — Doğu ve Güneydoğu bölgelerimi
zin kalkındırılması ve yaşama seviyesinin 
yükseltilmesi için alınması gerekli ted
birleri konusunda kurulan Meclis Araş
tırma Komisyonunun çalışma süresinin üç 
ay daha uzatılmasına dair, komisyon baş
kanlığı tezkeresi (10/19, 4/352) 447 

7. — Hazine topraklarının dağıtımı 
konusundaki aksaklıklar ve şikâyetleri 
aydınlatmak ve alınması gerekli tedbirleri 
tespit etmek üzere (kurulan Meclis Araş
tırma Komisyonunun çalışma süresinin üç 
ay daha uzatılmasına dair, komisyon baş-
'kanhğı tezkeresi (10/18, 4/351) 447 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül-
ıker'in, İstanbul'da yapılan inşaatların 
mevzuata ve gerekli koşullara uygun ola
rak yapılıp yapılmadığını tespit etmek 
amaoiyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/106) 447:448 

9. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz' 
iri, hayat pahalılığı ve fiyat artışlarını 



M. Meclisi B : 24 

Bay fa 
tespit etmefk ve gerelkli tedbirleri almak 
ımek Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi. (10/110) 448 :450 

10. —. Erzurum Milletvekili Oevat 
önder'in, Türk Tarih Kurumunun kuru
luş gayesine uygun o'laraik çalışıp çalışma
dığını tespit etmek amaeıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. {10/109) 450 

11. — İçel Milletvekili Celâl-Kargılı' 
nın, Türkiye'de gerçek demokrasinin yer
leşmesini sağlamak, Atatürkçü yoldan 
çağdaş uygarlık düzeyine kavuşmak için 
alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amaeıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi, i (10/108) 450 451 

III . — Oörüişüîen. işler1 451i 
1. — Madencilik Eeformu kanun tasa

rısı ile C. Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri 
hakkında ve 6309 sayılı Maden Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, aynı 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair, 
C. Senatosu Çanakkale Üyesi Ziya Termen 
ve 22 arkadaşının, Madencilik reformu 
kanun teklifleri ve 83 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/605, 2/629, 2/640, 2/657) 
(S. Sayısı : 773) 451:473,474:517 

2. — Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Sena
tosu ile Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/725; C. 
Senatosu 1/120) (M. Meclisi S. Sayısı : 
766), (C. Senatosu S. Sayısı : 162) 473,564:567 

3. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi 1/723;,.(C. Senato
su 1/122), (M. Meclisi S. Sayısı : 770) (C. 
Senatosu S. Sayısı : 160) 473,568:571 

4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 

20 . 12.. 1972 O : 1 

7. — 1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu ka
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ile Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/683.) 
(C. Senatosu 1/119) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 771) (C. «Senatosu S. Sayısı : 163) 474, 

584:587 
8. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

1972 yılı Bütçe Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair, Cumhu
riyet Senatosu ile Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
1/715; C. Senatosu 1/116) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 772) (C. Senatosu S. Sayısı : 155) 474, 

588:591 
9. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı 

Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine 
bir fıkra ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/708) (S. Sayısı : .750 
ve 750'ye 1 nci ek) 474,592:595 

Sayfa 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ile Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/727; C. Senatosu 1/118) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 767) (C. Senatosu 
S. Sayısı : 156) 473,572:575 

5. — İstanbul Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ile Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/726; C. Senatosu 1/121) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 768) (C. Senatosu S. Sa
yısı : 161) - 473,576:579 

6. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
1/724; C. Senatosu 1/117) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 769) ,(C. Senatosu S. Sayısı : 157) 473, 

580:583 
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Sayfû 
IV. — ISûfruttar ve cevaplar 518' 

A i— Yazılı sorular ve cevapları 518 

1. — Ankara Milletvekili Hüseyin Ba-
lan'ın, 657 sayılı Devlet Personel Kanunu
nun uygulanmasından doğan aksaklıklara 
dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Ziya 
Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı (7/10O6) 518:519 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nm, memurların, Personel Kanunu uygu
lamasından doğan 9 aylık birikmiş maaş 
farklarının ne zaman ödeneceğine dair 
soru önergesi ve Başbakan ve kendi adına 
Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun ya
zılı cevabı (7/1144) 519:520 

3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fev
zi Güngör'ün, ithal edilen hurdanın vergi
ye tabi tutulup tutulmayacağına dair soru 
önergesi ve Başbakan adına Maliye Baka
nı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/1196) 520:526 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nın, bankaların verdiği kredilerin dağılı
mındaki adaletsizliğin giderilmesi için ne 
gibi çalışmalar yapıldığına dair soru öner
gesi ve Başbakan ve kendi adına Maliye 
Bakanı Ziya Müezinoğlu ile Ticaret Baka
nı Na'im Talu'nün yazılı cevapları (7/1232) 526; 

528 
5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-

nm, su ürünlerimizin korunması ve değer
lendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıl
dığına dair soru önergesi ve Köy İşleri 
Bakanı Necmi Sönmez ile Başbakan ve 
kendi adına Ticaret Bakanı Naim Talu'
nün yazılı cevapları (7/1237) 528:530 

6. — Maraş Milletvekili İbrahim özr 
türk'ün, yatılı bölge okul müdür ve yar
dımcılarına yan ödeme verilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair soru önergesi 
ve Millî Eğitim Bakanı Sabahattin Öz
bek'in yazılı cevabı (7/1255) 530:531 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, İstanbul Yeşilköy, Yeşilyurt ve 
Ataköy kanalizasyonlarının birlikte yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
soru Önergesi ve Bayındırlık Bakanı Mu
kadder öztekin'iıı yazılı cevabı (7/1257) 531; 

532 

| Sayfa 
8. — Ankara Milletvekili Orhan Bir-

git'in, basın suçundan hükümlü bulunan
lara dair soru önergesi ve Adalet Bakanı 
Fehmi Alpaslan'ın yazılı cevabı (7/1262) 532 i 

533 
9. — Ankara Milletvekili Orhan Bir-

git'in, Marmaris'te inşa edilen yüzme sporu 
tesislerine dair soru önergesi ve Gençlik 
ve Spor Bakanı Adnan Karaküçük'ün ya
zılı cevabı (7/1263) 533:534 

10. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'-
m, Bilecik veya ilçelerinde Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı döneminde seramik 
veya çimento fabrikası kurulup kurulma
yacağına dair soru önergesi ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mesut Erez'in yazılı ce
vabı (7/1264) 534:535 

11. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'-
m, Bilecik veya ilçelerinde Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı döneminde bira ve
ya şarap fabrikası kurulup kurulmayaca
ğına dair soru önergesi ve Gümrük ve 
Tekel Bakanı Haydar Özalp'in yazılı ce
vabı (7/1265) 535:536 

12. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay' 
m, Bilecik il ve ilçelerinde Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı döneminde eğitim 
sahasında yapılacak yatırımlara dair soru 
-önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Sabahat
tin özbek^in yazılı cevabı (7/1266) 536:538 

13. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu'nun, ilkokul öğretmenlerine eğitim 
ödeneğinin tekrar verilip verilmeyeceğine 
dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı 
Sabahattin Özbek'in yazılı cevabı (7/1269) 538: 

539 
14. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-

cıoğlu'nun, memurların, Personel Kanunu 
uygulamasından doğan 9 aylık maaş fark
larına dair soru önergesi ve Maliye Ba-

I kanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/1270) 539 

15. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay' 
m, Bilecik'te muattal bırakılan ipek flâ-
tür fabrikasına dair soru önergesi ve Ti
caret Bakanı Naim Talû'nun yazılı cevabı 
(7/1275) 539:541 

16. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay' 
I m, Bilecik ilinde ziraat meslek okulu açıl-
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Sayfa 
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
soru önergesi ve Tarım Bakanı İlyas Ka-
raöz'ün yazılı cevabı (7/1276) 541:544 

17. _ Bilecik Milletvekili Sadi Binay'-
m, Bilecik ilinde .1973 yılında yapılacak 
yatırımlara dair soru önergesi ve Orman 
Bakanı Selâhattin İnaPın yazılı cevabı 
(7/1277) 544:547 

18. _ Bilecik Milletvekili Sadi Binay' 
•m, Bilecik ilindeki turistik yerlerin ıslahı
nın düşünülüp düşünülmediğine dair soru 
önergesi ve Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Erol Yılmaz Akcal'm yazılı cevabı (7/1278) 547: 

549 
19. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay' 

m, Bilecik ilinde Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Plânı döneminde yapılacak yatı
rımlara dair soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı 
(7/1280) ' 549:550 

20. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay' 
m, Bilecik ilinde sosyal konut yaptınlıp 
yaptırılmayaeağma dair soru önergesi ve 
İmar ve İskân Bakanı Turgut Toker'in 
yazılı cevabı (7/1281) 550:552 

21. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay' 
m, Bilecik ilinde Hükümet konağı yaptı
rılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Fe-

•rit Kubat'm yazılı cevabı (7/1283) 553:554 
22. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'-

ın, Bilecik ilinde verem hastanesi açılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair so
ru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yaddım 

Hakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı 
(7/1284) 554:555 

23. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu'nun, Afyon Karahisar ili 
Emirdağ ilçesi Çobansaray köyünde bu
lunan mermer taşının işletme hakkının 
köy kooperatifine verilmemesi nedenine 
dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit 

Swyf& 
Kubat'm yazılı cevabı (7/1286) '555 

24. — Yozgat Milletvekili Ablullah 
Baştürk'ün, memurların, Personel Kanunu 
uygulamasından doğan 9 aylık maaş fark
larına dair soru önergesi ve Başbakan 
adına Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'-
nnn yazılı cevabı (7/1289) 555:556 

25. — Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman Mutlu'nun, T. C. Ziraat Bankasın
ca verilen kontrollü ziraî kredilere dair 
soru önergesi ve Ticaret Bakanı Naim 
Talû'nun yazılı cevabı (7/1290) 556:558 

26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nın, okuma - yazma bilmeyenlerin okur -
yazar hale getirilmeleri için ne gibi çalış
malar yapıldığına dair soru önergesi ve 
Millî Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek'in 
yazılı cevabı (7/1293) 558:560 

27. — Amasya Milletvekii Kâzını UJu-
soy'un, Amasya - Merzifon - Oymaağaç ile 
Amasya - Yaylacık köy yollarının ne za
man yapılacağına dair soru önergesi ve 
Köy İşleri Bakanı Neemi Sönmez'in yazılı 
cevabı (7/1294) 560:561 

28. — İzmir Milletvekili Münir Dal
da Fin, THY uçaklarında yapılan istisnaî 
muamelelerin nedenlerine dair soru öner
gesi ve Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danış-
man'ın yazılı cevabı (7/1295) 561:562 

29. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'ııı, Millî Eğitim mensuplarının tü
müne yan ödeme verilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair soru önergesi ve 
Millî Eğitim Bakan Vekili Adalet Bakanı 
Fehmi Alpaslan'ın yazılı cevabı (7/1296) 562: 

563 
30. — Afyon Karahisar Milletvekili Sü

leyman Mutlu'nun, Afyon Karahisar ili 
Şuhııt ilçesinden bir şahsın şeref aylığına 
dair soru önergesi ve Millî Savunma Ba
kanı Mehmet İzmen^in yazılı cevaba 
(7/1297) 563 

..«.. 
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I - GffiÇEN TU'. 

Maraş Milletvekili İbrahim öztürk, Millî 
eğitim sorunları ve öğretmen nakilleri; 

Manisa Milletvekili Yeli Bakirli, Ege -ekici 
tütün piyasası; 

Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur, pancar 
üreticisinin durumu ve pancar fiyatları 'konu
sunda gündem dışı birer demekte bulundular. 

Orman Bakanı Selâhattin İnal, Bolu Millet
vekili H. İbrahim Cop'un 11 . 12 . 19712 tarihli 
Birleşiminde' yaptığı gündem dışı >demecindeki 
iddialara; 

Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp, 
Manisa. Milletve'kili Veli Bakırlı'nın, E»e ekici 
tütün piyasası konusundaki gündem dışı deme
cine cevap verdi. 

içtüzük teklif inin '(2/706) (S. Sayısı : 7'o-?) 
komisyondan gelen maddesi görüşülerek kabul 
edildi. 

II - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. •— İzmir Milletvekili Münir Daldal'ın, tü
tün piyasan konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talebinde bu-
lıınaın Sayın Münir Daldal, İzmir tütün piyasa
sı hakkında kısa bir beyanda bulunacaksınız. 
buyurunuz. 

MÜNİB DALDAL (İzmir) —' Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; bugün Türkiye ekonomi
sinde önemli bir yer işgal eden ve yaklaşmakta 
olan tütün piyasacından bahsetmek üzere huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. 

NAK ÖZETİ 

Grup Başkaııvekillermin Madencilik ile* 
formu kanunu tasarısının, (j/005) (S Sayısı i 
773) 20 Aralık 1972 Çarşamba günü saat 10.00' 
dan itibaren görüşülmesine dair önergeleri k&* 
bul edildi. 

İçtüzük teklifi çalışmaları bugün için son 
bulduğun dan; 

20 . 12 . 1972 Çarşamba günü saat 1.0,00'da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 12,54'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 

Kemal Ziya Öztürk Vehbi Meşhur 

Kâtip 
Gaziantep 

Muhittin Sayın 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Açıklıkla ifade edeyim : Bugün Egeliler ola
rak tütün fiyat politikası neticesinden endişe 
duymaktayız. Hükümetlerin diğer tarım ürün
lerinde takibettiği fiyat politikalarını tütün için 
de aynen takibedeceğinden endişe duymakta
yız. 

Ülkemizde tütün üretimi, tipik bir aile zira
atı şeklinde yapılmaktadır. Tütün üretimi çok 
emek isteyen bir iştir. Bu sene bilhassa, mali
yet pek. yüksek olmuştur. Hayat pahalılığı tü
tün maliyetine bütün ağırlığı ile tesir icra eder 
bir duruma gelmiştir. Aile ziraatı şeklinde ya-
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : 'BaşkanvekiM Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Vehbi Meşkur <Amasya), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 24 ncü Birh-
şinüni açıyorum. 

Müzakereye başlıyoruz. 
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pılan üretimle aile fertlerinin ve hattâ çocukla
rın çalışma gücünden faydalanmak ve bunla
rı prodüktiif kılmak istenmişse de, dar bir alan
da nispeten yüksek değer yaratmak üstünlüğü 
yanında, maliyeti düşürmek değil, sizlerce de 
bilinen hayat pahalılığı karşısında, .gleıçen sene
ler seviyesinde dahi tutmak mümkün 'olamamış
tır. 

'Tütün tarımının ekonomimiz için önemini 
ortaya koyan diğer bir (husus ta ; bu ününün «dış 
ticaretimizde oynadığı roldür. Bilindiği ıgiıbi 
Türkiye, tarımsal karakteri haiz bir ülkedir. İh
racat gelirlerinin pek büyük bir kısmını, tarım
sal ürünler satarak elde eder. Tütün ihracatın
dan elde ©dilen gelirlerin, tarımsal ürünler ih
racatından elde edilen toplam gielirler içindeki 
payı, '20 senelik ortalamaya ıgöre % 28'dir. Bu 
miktar, 19l5«8'de olduğu .gibi, Devlet İstatistik 
Enstitüsü kaynaklarına göre % '48'e ulaşmıştır. 
Bu hali ile tütün yıllarca en çok döviz (getiren, 
ihracatımızın en ön sıralarını işigâl eden ürün 
'olma 'özelliğini muhafaza etmiştir. Yılda orta
lama olarak 77 000 ton tütün ihracedilmektedir. 
Son senelerde (ortalama olarak ;bu miktar 10:1 700 
'tona yükselmiştir. Buna igörie tütün ihracatımız 
yılda ortalanıa ,1,6 bin tonluk bir artış 'göster
mektedir. 

iŞimdi bu duruma 'göre; Türk ekonomisi için
deki yeri ve önemi belirtilen tütün tarımına 
Devlet, birtakım ekonomi politikası tedbirleriyle 
ıçeşitli şekillerde ve yine çeşitli sahalarda müda-
ıhale etmeyi gerekli 'görmüştür. Şüphesiz bu 
müdahalieyi gerektiren motifler 'oldukça fazla
dır. Bununla beraber, tarım safhasında yapılan 
müdahalelerle bir tekel 'konusu olan tütünden 
Devlet Bütçesine daha fazla ıgelir temin etme, 
amacının; ıbuna karşılık pazarlama safhasında 
yapılan müdahalelerde ise, tütün üreticisini 
teşvik ve himaye motifinin 'önemli rolü 'oynaya
cağı söylenelbilir. Son yıllarda tütün üretimin
deki fazlalık, elde stokların birikmesine yol aç
mıştır. Yeni kanun ile tütün üretimini tahdi-
detmek mümkün olaibileeektir. Ancak uygulama
da bu yetkilerin ne derecede kullanılacağı, baş-
(ka bir deyim ile uygulamanın ne şekilde tecelli 
edeceği, henüz meşkûktür. Bu sene için tütün 
stoklarının eritilmiş olması da memnuniyet ve
ricidir. Fiyat teşekkülünde hu hususun büyük 
(bir rol oynayacağı muhakkaktır. 

Bizim burada üzerinde durmak istediğimiz 
imülhim nokta,; 'önlemli bir sorun olarak karşımı
za çıkan destekleme •alımlarının finansmanı ko
nusudur. 196 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
göre, Bakanlar Kurulu, Tekel Genel 'Müdürlü
ğünü tütünde destekleme alımlarında .görevli 
kılmıştır. 6 ncd maddede ise, destekleme faali
yetlerinden dolayı Yüksek Murakabe Heyetinin 
tetkiki sonucu ortaya çıkacak zararın, 'gelecek 
yıl Maliye Bakanlığı Bütçesine konan tahsisat 
ile karşılanaıcağını; eğer kâr bahis konusu olur
sa, aynı bütçeye irat koydoiunacağma âmirdir. 
Bu durumda 2 nci maddede, destekleme ile ilgi
li her türlü ödemeler ve 'gerekli malî kaynaklar 
Bakanlar KuTulunca tayin ve tespit edilir, di
yor. Böylece, üreticiye yapılacak ödemeleri de 
kapsamına aldığı, kabul edilmektedir. 

Burada tütün .ekicisini ilgilendiren husus; 
Devletin satmaldığı tütünlere ödediği ortalama 
fiyatın içerisinde, sübvansiyon miktarı nedir? 

Yapılacak şey, bir mukayese fiyatı bularak, 
bunu tütünde ödenen ortalama fiyatları ile mu
kayese etmektir. Varılan neticelerin ve 'sübvan
siyon olarak ortaya konan takribi miktarların 
sıhhati, igerçeğe ne nispette uygun olacaktır? 
Mukayese ederken kıstas ne olacaktır? Buıgün 
fiyat teşekkülünde rol oynayabilecek maliyet 
midir? Yoksa, (bugünkü dolar fiyatı mıdır? Mali
yet ise; maliyete tesir eden unsurlar neler ola
caktır? 

Tütün alış fiyatları, iç piyasa, dünya piya
sası, ihracat fiyatları yanında; ekicinin de sos
yal şartları göz önünde bulundurularak incelen
meli ve mukayeseye esas olarak 'alınması uygun 
fiyat üzerinde durulmalıdır. 

Tekel İdaresi tütün alımlarında, (bölgelere 
göre değişen baş fiyatları tespit etmekte ve arz 
edilen en kaliteli tütüne bu baş fiyatı ödemekte
dir. Sonra, düşük kaliteli tütüne de daha az tfîi-
yat vermektedir. Ekici, baş fiyatın cazibesine 
kapılmak istememektedir. Bu yıl satınalınacak 
tütünlerin miktarıyle bu miktara ödenecek meb
lâğ, ekicinin zor durumu gözönünde tutularak 
yer verilmelidir. 

Ekonomi politikasının, tütün üreticisinin 
gelir seviyesini aynı tutabilmek ve mümkünse 
yükseltmek şeklindeki amacına ulaşmada tat
minkâr bir sonuca varıp varamadığının .ortaya 
konmasında, tütün maliyet fiyatlarının bilin-
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mestine 'olan zaruret aşikârdır. Fakat, Devletin 
tütün üreticisine tespit ettiği fiyat ile, tütün 
üreticilerinin maliyetini karşılaştırıp; Hükü
metin gelir politikasının başarısı hakkında bir 
hükme varmak, bugün (için pek zordur. 

Eğer bugün ortalama tütün alım fiyatları 
belirli çevrelerin tespit ettiği maliyet fiyatları
na göre tespit edilecekse; ülkemizde şimdiye 
kadar bilimsel metotlara göre tespit edilmiş tü
tün maliyet fiyatları mevcut değildir. Buna rağ
men, »bölgelerin sosyal ve iktisadî şartları goz-
önünde bulundurulmadan! ve tahminî maliyet 
fiyatlarıyle hareket edilemeyeceği kanaatine 
sahibim, önemli mesele, rekoltenin belli olma
sına karşılık, maliyetler nazarı itibara alınma
dan, ortalama bir fiyata istinadeden, global bir 
finansman kaynağının yaratılmasıdır. 

BAŞKAN — Sayın Daldal, lütfen daha kısa 
zamanda beyanda bulununuz. 

MÜNİR DALDAL (Devamla) — Peki efen
dim. 

Bu itibarla sorumlular, 197:2 maliyetlerini 
nazarı itibara alarak, 196 sayılı Kanun gereğin
ce parasal imkân sağlanmalıdır. Bu yapılamadığı 
takdirde, üreticiler bu yıl, maliyetleri altında 
tütün satmak durumu ile karşı karşıya (gelecek
lerdir. 

Ege tütün piyasasının açılmasına az bir za
man kalmıştır. Her yıl mutat olan tarihte açıl
ması arzuya şayandır. Tütün ekspertiz işlerinin 
lâyıkıyle tamamlanamaması ÖZÜTÜ karşısında, 
ertelenebileceğini düşünemiyoruz. 

1973 Ege tütün piyasası takaddüm eden gün
ler içinde bulunuyoruz. Kurban Bayramına az 
bir müddet kalmıştır. Bu vesile ile Kurban 
Bayramından önce, tütün üreticisine balya başı
na 75 TL. bir avans verilmesi, hem sosyal ba
kımdan ve hem de köylünün çalışma gücünün 
artırılması ve ileri hamlelerle sevkedilmesi bakı
mından faydalı olacaktır. Verilen avansın ge
riye 'alınmaması gibi bir endişe mevcut ise, 1177 
sayılı Kanunun 24 ncü ve müteakip maddeleri 
bunu önlemeye kâfi gelecektir, kanaatindeyim,. 
Yeter ki, hayat pahalılığı karşısında üreticile
ri düşünerek, avansları bir nispet dahilinde yük
selterek, bu arada çiftçiye iyi bir bayram yapa
bilmeleri imkânı 'bahşedilebilsin. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

2. — Giresun Milletvekili M, Kemal Çilesiz'in 
tefecilik ve alınan tedbirlere dair gündem dışı 
demeci. 

iBA'ŞKAıN — Sayın Mustafa Kemal Çilesiz, 
tefecilik hakkında şimdiye kadar vukubulan 
hareketlerin netıiee vermediği, yönünde söz is
tediniz. Grönüşmleniz kısa olacaktır, buyurunuz. 

IMUOTAIFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
ıSayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Tefecilikle ilgili Meclis araşıtıranası konusun
da vermiş olduğumuz önergeler kabul edilerek, 
Araştırana Komisyonu kurulmuş ve bu komis
yon resmî dairelerde, Ziraat Bankasında tefeci
liğin .mihrak noktalarından olan Giresun ve Or
du illerine giderek araştırma ve soruşturma 
yapmış, elde ettiği Sonuca göre bir rapor hazır
layarak Yüce Mecliste sunmuştur. 

İvedilik ve önceldik kararıyle Başkanlığa ve
rilen rapor, aylardan beri Meclis gündeminde 
beklemektedir. Araştırmanın yapılması ve Ko
misyonun hazırladığı raporun Meclise sunulma
sı ile sosyal adalet ilkelerini zedeleyen ve Türk 
köylüsünü merhametsizce sömüren tefecilere 
karşı Parlâmento hayatında ilk defa ciddî bir 
mücadele başlamıştır. 

Öyle zannediyorum ki, Millet Meclisi bu ka
rarıyle en büyük bir derde el koymuş, hasta-
lılktan kıvranan milyonlarca köylü vatandaşta 
sahip çıkmış bulunmaktadır. Araştırmanın ko
nusu; köylünün ekonomik ve sosyal durumunu 
yakımdan ilgilendirmektedir. Raporun (aylarca 
•gündemde beklemesi tefecilerin cüretini son de
rece artırmış, soygunculuk hırslarında en ufak 
bir gevşeme dahi olmamıştır. İcra daireleri 'se
nelerden beri görülmemiş şekilde köylü aleyhine 
yapılan dava dosyaları ile doludur. 

Köylü, pazarlara ve çarşılara tüketim mad
desini almak için dahi gelememektedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın realist bir görüş
le, köylünün kalkınması için uygulanması dahi, 
hazırlanan raporun doğrultusunda alınacak cid
dî tedbirlere bağlıdır. Köklü tedbirler alınma
dıkça, köylünün kalkınmasından baksetımek ve 
bunun edebiyatını yapmak, zamanın boşuna 
harcanmasından ibaret kalacaktır. Raporda bir
çok hususlar gereği kadar açıklanmakla bera
ber, köylünün malî durumunu tahribeden bu 
halin önlenmesi için çok önemli tavsiyeler yapıl-
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mıştır. .Rapor Yiiks.dk' Meelı&te okunup, Hükü-
•ın'dtln bilgisin o sunulduğu zamıan, Hükümetin 
acele olarak -ele alması gereken ve giereejk ra
por niteliğinde kanun tasarıları hazırlamasını 
g-ercktiren hususlarda derhal çalınmalar yapma
sı gerdkaiKlktedir. 

M ve t sayın arkadaşla mm.; tefecilik, aslında 
bir sömürü düzenidir. Piyasadaki iflâsların, 
ıköydcki sefalete düşmelerin teinlerinde hiç şüp-

Jıesiz tefecilere yakalanmıaınn payı çok büyük
tür. ikizlin taihaınımül edilmez hayat pahalı lığı
nı daha da kötü bir ş es ki İd e fakir köylünün 
omuzlarına iten tefeciliği iyice-tanıyıp zararla
rından, zaruret içinde kıvranan milyonlarca 
köylü vatandaşları kurtarmak milletvekillerine 
(İlişen va.zige (illin ez bir va zif edi r. 

Aylarca çalışmalar .sonucu hazırlanan birçok 
re formlun da i(;ine alan ve kamuoyunu da son 
derece ilgilendiren bu araşiti rina. raporunun da, 
'benzerleri gibi .Meclis gündeminde beklemeye 
ma.hlkûım. olmasından endişe ediyor ve korkuyo
rum. 

İhı nedenlerle .raporun biran evvel görüşül
mesinin teminini Sayın Başikanlıiktan bilhassa 
isıtirkam eder, saygılarımı sunarım. (O. H. P. 
sırala nndıan alkışlar) 

BAŞKAN — .Sayın Şeviki .0 iller, Sayın Ba-
lıattin Uzuuoğlu, Sayın Başer ve diğer arkadaş
ların da gündem dışı söz talepleri vardır. Bu
günkü sıkışılk .güınleımde gündem dışı süz ver
mek. olanağı bulunmadığı iein, bu ankadaşlara 
yarınki veya diğer birleşimlerde söz verilmesine 
gayi et göstıe ııile cekt i r. 

3. — Eski eser kaçakçılığının önlenmesi, 
konusunda kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nunun çalışma süresinin üç ay daha uzatıl'ma
sına dair komisyon başkanlığı tezkeresi (10/15, 
i/350) 

Şimdi .muhterem arkadaşlarım, Başkanlık 
Divanının Yüce Meclise sunuşları var, takdim 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa, 

Millet Meclisinin 110 ucu Biri esiminde ku
rulmasına karar verilen Tarihî Eski Eser kaçak
çılığının önlenmesi konusundaki Meclis Araş
tırma Komisyonumuzun üçüncü 3 aylık çalış
ma müddeti 22 .9 .1972 günü bitmiştir. Çalış
malarımızın ikmâli İçin karar tarihinden ititba- I 
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ren 3 aylık. bir müddet daha verilmesi kip gere
ğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Meclis Araştırma 
Komisyonu 

Başkanı 
Nevşehir 

Esat Kıra t lı oğlu 

BAŞKAN — Tezkereyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. (İçreği* İhıma göre yapılacaktır. 

4. — Baycdığımızıu modern şekilde gelişti
rilmesini veriminin ar tır d masını, çiftçiye geniş 
kredi imkânının sağlanması, iç ve dış pazarlar
da gerekli tedbirlerin alınması konusunda ku
rulan Meclis Araştırma Komisyonun çedışma sü
resinin üç ay daha uzatılmasına dair, komisyon 
başkanlığı tezkeresi (10/1i, 4/349) 

BAŞKAN — Diğer Ibir tezkereyi okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesi

ni, verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânının sağlanmasını, i'c ve dış pazarlarda ge
rekli tedbirlerin alınmasını temin için Millet 
Meclisinin 22 . 12 . 1972 gün ve 19 nen Bir
leşiminde kurulması kararlaştırılan Araştırma 
Komisyonu 22 . 6 . 1972 gününden itibaren 
3 aylık müddet içinde çalışmalarını ikmal ede
memiştir. Bu nedenle; adı gecen müddetin biti
minde, çalışmaların devamı için karar tarihin
den itibaren 3 aylık bir müddetin daha verilmesi 
hususunda gereğinin yapılmasını saygıyle dile
rim. 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

BAŞKAN — Tezkereyi Meclisin oyuna su
nuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kajbul 
edilmiştir. Gereği buna göre yapılacaktır. 

5. — Sağlık kuruluşları tedavi usulleri, ko
nusunda kurulan, Meclis Araştırma Komisyonu
nun çalışma süresinin üç eıy daha uzatılmasına 
dair, komisyon başkanlığı- tezkeresi (10/3, 4/348) 

BAŞKAN — Diğer bir tezkereyi okutuyo
rum : 

http://Yiiks.dk'
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Yüksek Başkanlığa 
Sağlık kuruluşları tedavi usulleri' konusun

da Millet Meclisinin 15 . 12 . 1969 gün ve 15 
nci Birleşiminde kurulmasına karar verilen Araş
tırma Komisyonumuzun 15 . 6 . 1972 tarihin
den itibaren 3 ay daha çalışmalarının ikmali için 
uzatılmasına karar vermişti. 

Bu nedenle karar tarihinden itibaren 3 ay 
daha müddet verilmesi hususunu ve gereğini 
saygıyle arz ederim. 

Manisa 
Kâmil Şahinoğlu 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. Gereği 'buna göre yapılacaktır. 

6. — Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizin 
kalkındmlması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri konusunda 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun çalış
ma süresinin üç ay daha uzatılmasına dair, ko
misyon başkanlığı tezkeresi (10/19, 4/352) 

BAŞKAN" — Diğer Ibir tezkereyi okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizin kalkın
dırılması ve yaşama seviyesinin yükseltilmesi 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek üze
re Genel Kurulun 30 . 6 . 1971 tarihli 122 nci 
Birleşiminde kurulması kabul edilen Araştırma 
Komisyonumuz çalışmalarım henüz tamamlama
mıştır. Bu nedenle, karar tarihinden itibaren 
yeniden sürenin 3 ay daha uzatılması hususun
da gereğinin yapılmasını saygiyle arz edei'im. 

Araştırma Komisyonu 
Başkanı 

Diyarbakır 
Sabahattin Savcı 

BAŞKAN — Tezkereyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. Gereği buna göre yapılacaktır. 

7. — Hazine topraklarının dağıtımı konu
sundaki aksaklıklar re şikâyetleri aydınlatmak 
ve alınması gerekli tedbirleri tespit etmek üzere 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun çalış-
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ma süresinin üç ay daha uzatılmasına dair, 
komisyon başkanlığı tezkeresi (10/18, 4/351) 

BAŞKAN — Diğer bir tezkereyi okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 118 nci Birleşiminde kurul
masına karar verilen Hazine topraklarının dağı
tımı konusundaki aksaklıklar ve şikâyetleri ay
dınlatmak ve alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyo
numuzun üçüncü 3 aylık çalışma müddeti 
22 . 9 . 1972 günü bitmektedir. 

Çalışmalarımızın ikmâli için, karar tarihin
den itibaren, 3 aylık Ibir müddet daha verilmesi 
için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ede
rim. 

Meclis Araştırma 
Komisyonu 

Başkanı 
Denizli 

Fuat Avcı 

BAŞKAN — Tezkereyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. Gereği buna göre yapılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi de bâzı mil
letvekillerinin Başkanlığa vermiş bulundukları 
Meclis araştırması açılmasına dair önergeleri 
vardır, onları takdim edeceğim. 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Is-
tanbul'da yapılan inşaatların mevzuata ve gerekli 
koşullara uygun olarak yapılıp yapılmadığını tes
pit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis ara$tınna$ı yapılmasına dair 
Önergesi (10/106) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Beşit Ül
ker'in Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesini takdim ediyorum. 

13 . 11 . 1972 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
beton numuneleri üzerinde yaptırdığı araştırma 
sonunda, İstanbul şehrinde bu yıl yapılan bina
ların % 951nin gerekli koşullara aykırı inşa 
edildiğini, bunların !% 13'ünün her an çökmek 
tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, bu yapıların 
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bir deprem halinde % 90'ın.da mutlaka ciddî ha
sar meydana geleceğini bir basın toplantısında 
ileri sürmüştür. 

Bu sonuçları veren incelemelerin 5 kişilik 
bir Yüksek Mühendis ekibi tarafından altı ay
lık bir sürede 300.000 M2. inşaat kontrol edile
rek 202 şantiyeden 606 betonarme numunesi alı
narak yapıldığı da ileri sürülmüştür. 

İnşaat Mühendisleri Odaları, Anayasa'mızın 
122 nci maddesinde yeralan ve kanunla kurul
muş kamu kuruımu niteliğinde meslek kuruluş
larıdır. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir
liği Kanunu, Odaların ve Birliğin kamu hizmeti 
yapan bir kuruluş olduğunu ve kamunun ve 
memleketin çıkarları bakımından lüzumlu 'gör
düğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulun
mak yetkisini haiz bulunduğunu belirtir, ö te 
yandan meslek alanında düzeni sağlamak ve ge
rektiğinde üyelerine meslekten çıkarmaya kadar 
varan disiplin cezaları vermek yetkisine de sa
hiptir. 

İmar yasasına ve diğer ilgili yasalara göre 
bütün yapıların kontrol ve sorumluluk altında 
yapılırlar. İddiaya göre, resmî ve gayriresmî 
sorumluların görevlerini ağır bir şekilde sav
sakladıkları ve kötüye kullandıkları anlaşılmak
tadır. 

Böylece, yetkisini Anayasa'dan ve yasadan 
lalan bir kamu kuruluşu vahîm bir iddiada bu
lunmakta ve iddiasını delillere dayandırmakta
dır. Bu ilgililere karşı yapılmış açık bir uyar
madır. Takdirle karşılamak lâzımdır. Konu ih
mal edilecek nitelikte değildir. Bir taraftan va
sıfsız yapılarla halk sömürülmekte, diğer taraf
tan halkın mal ve can varlığı tehlikeye sokul
maktadır. 

istanbul'da yapılan inşaatların iddia edildiği 
gibi yapılıp yapılmadığı hususunda bilgi edin
mek âmacıyle Anayasa'nın 88 nci ımaddesi ge
reğince Meclis Araştırması açılmasına karar 
verilmesini öneririm. 

İstanbul Milletvekili 
Eeşit Ülker 

BAŞKAN — Araştırma önergesi 'gündemde
ki sırasına ithal edilecek ve gereği ona göre ya
pılacaktır. 

9. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, ha
yat pahalılığı ve fiuat artışlarını tespit etmek 
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ve gerekli tedbirleri almak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/110) 

BAŞKAN — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz' 
m Meclis Araştırması yapılmasına dair önerge
sini takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma örgütü 
OECD 'tarafından yayınlanan Ekim 1972 «Te
mel ekonomik göstergeler» raporunda yine 
OECD de ülkeleri içinde % 17'lik fiyat artışı 
ile birinci sırayı almaktayız. 1971 - 1972 tarih
leri ortalaması olarak diğer ülkelerdeki fiyat 
artışları ise şöyledir: Kanada 4,7; A. B. D. 2,9; 
Japonya 5,6; Fransa 6,1; Yunanistan 4; İtalya 
6; İngiltere 6,6; Yugoslavya 11,8. 

Ekonomimizi ciddî şekilde tehdit eden fiyat 
•artışları ve hayat pahalılığı 1970 değerdüşüm 
(Devalüasyon) olayından sonra beklenen sevin
dirici gelişmeleri kaygıya dönüştürmüştür. Gün
den güne büyüyen ve 'ekonomik istekleri, öz-
•lem'leri gelişen ve çeşitlenen' toplumumuzdaki bu 
parasal denge bozukluğu, işsizliği, bölgeleriarası 
az gelişmizlik farklarını, döviz birikimini yararlı 
üretim yatırımlarına dönüştürüleımemesini, bü
rokrasinin organizasyon ve koordinasyon zaaf
larını, genel devlet bütçesi açığını beslemekte
dir. 

Mal ve hizmet fiyat artışları dar gelirli va
tandaşları aşırı derecede sıkar duruma gelmiş 
bir ateşten gömlek olmuştur. En yetkili ağız
lar, bakanlar fiyat artışları ile sözde savaş 
ilân ederek, bu yargımızı doğrulamışlar, enflâs
yonun sınırını zorlayan parasal dengesizliğin 
üzerine müfettişlerle gidileceğini de eklemişler
dir. Sanayi Bakanının aksine ekonometrilk ra
kamlar fiyat artışlarının zorlama olmadığı ka
nısını uyandırmakta ve rahatsızlığın önemini, 
ağırlığını katı ve kesin bir dille söylemektedir
ler. 

Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dergisi kay
nağına göre; toptan eşya fiyatları artışı 1968 
de % 3,2; 1969'da % 7,2; 1970'te % 6,7; 1971'-
de % 16; 1972'de % 28,2 olmuştur. Geçinme 
(pahalılık) artışı ise, 1969'da % 5,1; 1971'de 
»% 21,8 1972'de % 30,8 olmuştur. İster istem'ez 
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rakamlardaki benzerlik ve fiyat artışı hızı 1956 
1960 ile enflasyon yıllan çağrığımına bizi götür
mektedir. 

1955'ten sonra ortaya çıkan ekonomik sorun
lar özellikle enflasyon, ülkeyi 1960 toplumsal, 
siyasal bunalımına getirmişti. Bu seferde enf-
lasyonüsıt gidiş içinde 12 Mart 1971 vakıasına 
geldik. 1960'da enflasyonun önlenmesine kar
şın, 12 Mart 1971'den sonra birtakım bilimsel 
gariplikler olmuş, ekonomide durgunluk görü
lürken, enflasyonist akış iştahını ve hızını ko
rumuştur. Eğer şimdi önerilmekte olan özel gü
venlik yargı organları, sıkıyönetim gibi disip-
linel kuruluşları kullanmadan, ulusal birlik, 
beraberlik içinde kalkınma ülküsünü taşıyorsak 
bunun ilk koşulu enflasyonu önlemektir. 

ülke ekonomisinin enflasyonist etkiler altın
da olduğunu, işveren, işçi, esnaf, memur, köy
lü, sanayici hepsi hep bir ağızdan söylemekte, 
ancak nedenlerine kendi görüş ve çıkar açıların
dan bakmadadırlar. İşveren; Personel Kanu
nunun, taran ürnüleri taban fiyat politikasını, 
tüketim kredisi yetersizliğini, emisyon artışını, 
açık finansman (para basmak) isteğini, devalü
asyonu, işçi toplu sözleşmelerini ,grevleri ne
den olarak görüp Hükümeti kendi önerileri 
yönünde etkilemektedir. Buna kamu iktisadi 
kuruluşlarının fiyat ayarlamalarını, vergileri 
de e'kleımektedirler. Özel girişimin bu görüş-
lerinde'ki sağlık derecesi Meclis araştırması so
nunda ortaya çıkacaktır. Bu argümanlar özel 
girişimin çıkarları açısından haklı olduğunu 
belgelendirir. 

Ancak özel girişimin israfı da gözden kaç
mamaktadır. Opltimum kapasitenin çok altında 
çalışan gümrük duvarları ardında gizli mon
taj otomobil sanayii, lüks halk yığınlarına dö
nük olmayan konut üretimi, arsa spekülasyon
ları, maliyet öğesi olan kârın toplum zararına 
lözgürlüğü, güdümsüzlüğü, faiz sınırlarının çok 
yüksek oluşu, üreticiyi, emeği değerlendirme
yen kredi ve fiyat politikası, toplumsal, ekono
mik eğitimin yetersizliği, harp sanayi yatırım
larının yüksekliği de bâzı toplum katlannm 
fiyat artışlarına bulduğu halklı nedenlerdir. 

Enflasyon bir gelir çekişmesidir. Dar gelir-
lilerdm ve diğer gelirini artırmak gücüne sa-
hibolmayarilardan sermayedarlara onları doyu
racak ölçülerde gelir transfer ettikten sonra 

son bulur. Ancak uygar toplumlar bu olayı do
ğal karşılamaz. Çünkü ekonomik yaşamı gü
dümüne alan güçler politik yaşamı da güdümü
ne alacağı için sorun daha bir önem kazanmak
tadır. 

Özetle üllke plânlı enflasyon yöntemi ile kal
kınmaya özemen bir ülke niteliğindedir. 

Son on yılda fiyat artışları yani hayat pa-
halılığmdaki artışlar % 215'i bulmuştur. 1963, 
1970 döneminde toptan eşya fiyatları % 54'ü 
aştığı halde buğday fiyatları % 16 artmış, 1972 
de ise % 9'hık bir düşüş olmuştur. 

Ekte sunduğum rakamların ışığında Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince Hayat Paha
lılığı ve fiyat artışlarına ilişkin Meclis Araştır
ması açılmasını önerinim. 

İçel 
Çetin Yılmaz 

-Cinsi 

Pırasa 
Havuç 
Üzüm 
K. Soğan 
'Patates 
Muz 
Mandalina 
Lâhanıa 
ıBezelye 
Karnabahar 
Golden Elma 
Fasulye 
Kaibaik 
Ayva 
Hıyar 
Ispanalk 
Bortalfeal 
Patlıcan 
[Domates 
Biber 

Son İM yıl 

Ekmek vte 
Et, Balık, 

Üretici 
Fiyatı 

Er . 

30 
125 
250 
60 
70 

700 
100 
40 

400 
90 

125 
300 
140 
150 
225 

75 
120 
150 
200 
250 

Ankara 
Hal 

Fiyatı 
Kr. 

80 
200 
360 
110 
120 

1200 
200 
100 
60O 
150 
270 
400 
225 
250 
375 
150 
200 
300 
350 
350 

Tarko 
Tanzim 
Satış 
fiyatı 

Kr. 

105 
260 
450 
140 
150 

1400 
250 
125 
750 
175 
300 
500 
275 
300 
450 
190 
220 
350 
400 
400 

Manav 
Fiyatı 
Kr. 

150 
300 
500 
175 
175 

1700 
350 
150 
900 
250 
500 
600 
350 
400 
600 
250 
275 
450 
500 
600 

içinde tüketici hareamalarındalki 
artışlar 

tatlılar 
kümes hayvanlan 

'Yağlar, süt ve süt ürünleri 

!% 30 
ı% 89,4 
'% 63,3 
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Pastırma 
.Yaş kura sebze ve mey vata r 
Çeşitli hazır' yiyecekler 
Tütün alkollü içkiler 
Konut harcama 1 a rı 
Ev eşyaları 
Giyim eşyaları 
Çocuk giyim eşyaları 
Kumaşlar 
Sağlık hareanmlar] 
•Ulaştnnna ha reanmları 
(Baharatlar 
Kültür ve eğlence harcamaları 
iBıAlŞRAN — Araştıranı a önergesi 

mevcut sırasına dahil edileeiek ve oı 
* mesi imtacıolnnacaktır. 

: »% 117 
: 1% 31,1 
: '% 6,6 
: •:% 18,3 
: <% 19,3 
: <% 30.1 
: ,% '50 
: f/0 56.7 
: ı% 66.1 
: % 46.1 
: % 30.9 
: i% 35.7 
: ı% 64.9 
gündemde 

•ada görüş-

JO. — Erzurum Milletvekili Cevat Önderin, 
Türk Tarih Kurumunun kuruluş gayesine uy
gun olarak çalışıp çahsnıadtğını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis anıştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/109) 

BAŞKAN — Sayın Gevat Önder tarafından 
verilmiş bulunan bir Meclis araştırma istemi 
önergesi var, takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Büyük Atatürk tarafından «Türk tarihini 

tetikdlk ve elde edilen neticeleri neşir ve tamim 
etımek» maksadı ite kurdurulan «Türk Tarih 
ıKuruınıu» adındaki kamuya., yararlı derneğin; 
bu maksada uygun olarak çalışıp çalışmadığı, 
neşrettiği eserler, maıiııeleki, gelir kaynaklan, 
bu dernek bamnıevinin her türlü faaliyeti, bu 
demekte sahibi olduğu basıınevinin denetimi, 
Devletle, kamu kesimi kuruluşlarıyle, tüzel ve 
özel kişilerle münaselbetlera, bu dernek persone
linin durumu hakkında Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 88 nci macldeisi gereğince etraflı 
bir Meclis araştırması yapılmasını saygılarımla. 
arz ve teklif ederim. 28 . 11 . 1972 

Erzurum Milletvekili 
lOevat Önder 

BAŞKAN — Araştırma önergesi, gündemde-
iki yerine dahil edilmek suretiyle ilerilki birle
şimlerde görüşımeye tabi tutulacaktır. 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de gerçek demokrasinin yerleşmesini 
sağlamak, Atatürkçü yoldan çağdaş uygarlık 

düzeyine kavuşmak için almmaşî gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapü-
nıamna dair önergesi. (10/108) 

BAŞKAN — İçel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nm, Meclis araştırma önergeyi var, takdimi ediyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çok partili döneme girdiğimizden bu yana 

aradan 25 yılı aşkın bir zaman geçmiş olması
na rağmen ülkemizde halen demokratik reji
min yaşayıp yaşayamayacağına dair* yoğun 
münakaşalar yapılmakta ve bu münakaşalara 
artık Parlâmento kürsüsü de sahne olnıa.kta-
dı r. 

•Parlâmentoda çoğunluğa sahibolan siyasî 
partilerin genel başkanları aylardan beri Türk 
kamuoyu önünde seçimlerin zamanında yapıl
mayacağı, Parlâmentonun feshedileceği ve bu
nun yerine bir Kurucu Meclis kurulacağı endi
şesinden söz etmekte ve mevcut yönetimin de
mokratik rejimle bağdaşan bir yönetim tarzı 
olmadığı görüşünü sa vurum aktadır]ar. 

Fakat aynı genel başkanlar nedense, bugün
lere gelişimizin sebep ve nedenleri üzerinde 
pek durmamakta ve ülkemizin bu duruma gel
mesinde sorumluluğu bulunanları araştırarak 
(bunlardan hesap sormak yoluna gitmemekte
dirler. 

Çok partili döneme girdiğimizden bu yana 
Türkiye'de gerçek bir demokrasinin yerleşmesi 
uğruna milletimdz büyük fedakârlıklara kat
lanmış, Türkiye büyük sarsıntılar geçirmiş ve 
büyük olaylara sahne olmuştur. Bunlarında 
yanı sıra geçen bu 25 yılı aşkın zaman içeri
sinde Türkiye'de köklü ve gerçek bir demokra
sinin yerleşmesi ve ülkenin Atatürkçü çizgide 
biran önce çağdaş uygarlık düzeyline kavuş
ması amacıyle iki defa askerî müdahale yapıl
mış, fakat bütün bunlara karşılık ülkede arzu
lanan amaçlar gerçek] eştirilemeimiştir. 

Yukarıdaki nedelerle, bu hedeflere vara-
mayışm sebeplerini tespit etmek, bu hedeflere 
kavuşamayışta sorumluluğu olanları meydana 
çıkarmak, ülkemizde gerçek, köklü ve sarsılmaz 
bir demokrasinin yerleşmesini sağlamak ve bu 
yoldan biran önce Atatürkçü bir çizgide çağ
daş uygarlık düzeyine kavuşmak için alınacak 
tedbir ve çareleri tespit etmek amacıyle Ana-
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yasanın 88 nci .maddesi gereğince bu konuda 
bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Araştırma önergesi gündemde
ki sırasına dahil edilecek ve sırası 'geldiğinde 
Yüce Mecliste, görüşmeye tabi tutulaeaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, daha önce Yüce 
Meclisçe alınmış karar 'gereğinee bugünkü ve 
bunu takiben cereyan edecek birleşimlerde mün
hasır anlamıyle İçtüzük, Anayasa ve reform ka
nunlarının görüşülmesi yapılacaktır. Şu anda 
İçtüzük -görüşmelerini usul yönünden yapabile
cek durumdayız. Ancak İçtüzük Komisyonu he
nüz çalışmalarını ikmâl edip t e tamamlamakta 
olduğu maddeleri Meclise -getirebilmiş 'durumda 
olmadığı için İçtüzük görüşmelerini (geçiyorum. 

Şimdi (ise, dün Yüce Meclis tarafından alın
mış karar uyarınca uzun zamandan beri üzerin
de çalışılmakta bulunan reform kanunlarından 
ilk olarak, komisyon tarafından çıkarılmış olan 
Madencilik Reformu Kanun tasarısının müzake
resine geçeceğiz. 

Bu Medeneilik Kanun tasarısı, Yüce Meclis
çe malûm -olduğu üzere, birtakım teklifleri de 
ihtiva eden madenciliğe ait kanunların Hükü
met tarafından sunulan tasarıyle. birleştirilmek 
suretiyle komisyona gelmiş. Meclise niyaibetien 
görev ifa eden Geçici Komisyon meseleyi incele
yerek bir rapor halinde asıl sahibine şu anda 
tevdi etmiş bulunmaktadır. 

Şüphesiz her şeyin en iyisini, en güzelini, en 
doğrusunu ve en emniyetlisini 'bulacak olan 
Füce Meclisimiz meseleye gerekli katkıda 'bulu
nacak ve tasarıyı Türk Vatanı ve Türk Milleti 
için en olumlu şekliyle millet hizmetine sevkede-
e-ektir. 

III - GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Madencilik Reformu kanun iasar-m üe 
C. Senatosu Giresun Üyesi İhsan 'Topaloğlu ve 36 
arkadaşının, Maden İsleri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkında ve 6309 sayılı Maden 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, ay
nı kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair, iC. Se
natosu Çanakkale Üyesi Ziya Termen ve 22 arka
daşının, Madencilik Reformu kanun teklifleri ve 
83 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/605, 
2/629, 2/640, 2/657) (S. Sayısı : 773) (1) 

BAŞKAN — Meclisimizce alman dünkü ka
rar uyarınca gündemde İçtüzüğün arkasında 
Madencilik Reformu Kanun tasarısını koymuş 
bulunuyorduk. Şimdi bu tasarının öncelik, ive
dilikle görüşülmesini öngören önerge var, onu 
Yüce Meclise takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gündemde yer alan 773 S. 'Sayılı 
Madencilik Reformu Kanun tasarısının, Ana
yasa gereği bir an evvel'çıkarılması gerektiğin
den ve ayrıca Komisyon raporunda (belirtilen 
ıgerekcelerle 48 saat geçmeden ivedilikle ve sali

bi ) 773 S. Say ıh basma yazı tfutanağm so
nuna eklidir. 

işlere takdimen öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Komisyon Başkanı 
Mehmet Ali Oksal 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, öner
gede 3 durum bahis konusu edilmektedir. Bun
ları müsaade ederseniz ayrı ayrı Yüce Meclisin 
oyuna 'sunacağım. 

Raporun saym milletvekillerine dağıtılmasın
dan itibaren 36 - 38 saat geçmiş (bulunmaktadır. 
İçtüzüğümüzde yazılı olan haliyle 48 saat geç
meden görüşülebilmesi Meclisin kararma "vabes
tedir. Bu sebeple 48 saat geçmeden görüşülmesi 
hususunu Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Ka-
!bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Gündemde mevcut diğer maddelere takdimen 
görüşülmesi taleibedilmiştir. Aslında bu ise, Mec
lisimizin kendi 'bünyesinde almış olduğu karar
la esasen diğer işlere takdimen görüşülmesi şek
lindedir. Mamafih !bir usulî lâzimeye riayet için 
diğer işlere takdimen görüşülmesi 'hususunu 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kalbul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

•Tasarınım fevkalâde önemli ve fevkalâde sü
ratle çıkarılabilmesi memleket, millet yararına 
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lolduğu fikriyatından hareket ederek ivedilikle 
(görüşülmesi teklif edilmiştir. İvedilikle görü
şülmesi hususunu Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kahul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Hükümet adına Sayın Bakan hazır, Komis
yon lütfen yerıini alsın. 

•Muhterem arkadaşlarım, şimdi raporu okut
madan önıce sayın milletvekillerinin 'bilgilerine 
ulaştırmam gerekli 1 - 2 kısım var, onu belirti
yorum i 

Muhterem arkadaşlarım, önce 'bu raporun 
JL - 2 noktada baskı hataları var, onları beyan 
edeceğim. Ezcümle; 10 ncu sahifede «Muslühittin 
Yılmaz Mete (Adana Senatörü)» yazılması ge
rekirken, «Adana Milletvekili» denmiş. Lütfen 
onu o şekilde düzeltelim. Zabıtta da 'öyle düzele
cek ve zapta öyle geçecek. 

17 nci sahifede ise; «M. Erkal (Manisa Mil
letvekili):» denmiş, o '«M. Erkal» yerine «M. Er
tem» şeklinde düzeltilecektir. 

Yine 17 nci sahifede; «M. Şükran özkaya 
(İzmir Senatörü)» olarak yazılmış, M. Şükran 
özkaya İzmir Senatörü değil, Talbiî Senatördür, 
•o şekilde düzeltilmesini rica edeceğim. 

Muhalefet şerhleri de ibu raporda en arka sa-
hifeye konmuş ve orada yazılı bulunmaktadır. 

Raporu takdim ediyorum. 
!(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ma
dencilik Reformu Kanun tasarısının üzerinde 
Komisyon tarafından hazırlanmış bulunan ra
poru takdim etmiş bulunuyorum. 

Şimdi bu raporun Yüce Meclise daha açık
lıkla takdimi yönünde gerek Hükümet, gerek 
Komisyon söz isterler. Her ikisinin de diğer 
milletvekillerine takdimen söz alma hakları 
vardır. Aralarında takdim için hangisi tercih 
«diliyor ise onu lütfetsinler, ona göre söz vere
yim. 

Hükümet adına sayın Bakan, buyurunuz 
efendim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOÖLU (Niğde) — Sa
yın Başkan, Yüce.Meclisin değerli üyeleri; 

Teşriî hayatımızın son yıllarının önemli ko
nularından birisini ele almış bulunmaktayız. 

2 0 . 1 2 , 1 9 7 2 0 : 1 

Bu çalışmalarımızın aziz milletimiz için hayır
lı olmasını dileyerek sözlerime başlamak isti
yorum. 

İzin verirseniz, tasarıyı bu ilk konuşmamda 
kısaca takdim etmek istiyorum. Aziz arkadaş
larım, bilindiği gibi, aziz milletimiz uzun vade
li kalkınma stratejisi ile sanayileşere'k kalkın
ma politikasını benimsemiş bulunmaktadır. Ger
çekten, sanayileşere'k kalkınma, tarihin çeşitli 
devirlerinde ve çeşitli ülkelerde başarısını is
pat etmiş bir yöntemdir. Bu itibarla, milletimi
zin bu kararla isabetli bir yol seçtiğine yürek
ten inanmaktayım. 

Aziz arkadaşlarım, bu kararın başarıya ulaş
ması her şeyden önce sanayii sektörünün te
mel ihtiyacını teşkil eden enerji ve madenle
rimizle ilgili politikanın ve uygulamaların ba
şarısına derinden bağlıdır. Bu itibarla, maden
leri bol, istikrarlı, üstün vasıflı ve uygun fi
yatla, enerjiyi yeterli, güvenilir, kararlı ve uy
gun maliyette sağlamak başlıca meselelerimiz-
dendir. Öte yandan, enerji ve madenler, halkı
mızın ihtiyaç duyduğu temel mallardır. Dola-
yısıyle halkın hızlı gelişen talebine cevap vere
bilmek, geciktirilmesi mümkün olmayan bir 
başka mükellefiyettir. Kalkınmamızın darbo
ğazlarından biri olan döviz ihtiyacının karşı-
•lammasunda madencilik sektörümüze ciddi bir 
ağırlık vermemiz gerekmektedir. Bu durumda, 
sanayileşmemizi desteklemek, halkımızın ihti
yaçlarını karşılamak, dış ve iç gelirlerimizi ar
tırmak için enerji ve madenlerimizle ilgili her 
türlü malî, idarî ve teknik sorunlarımızı çöz
mek zorundayız. 

Madencilik Reformu Kanun tasarısı, bu ih
tiyaca cevap vermek için alman ve alınacak 
tedbirlerden kamu oyunun ilgisini toplayan bi
risidir. Gerek bu tasarruflarla, gerekse alaca
ğımız sair tedbirlerle enerji ve talbiî kaynaklar 
sektörümüzü bir takım dar boğazlardan kur
tarmaya •çalışacağız. Bugünkü durumumuza 
bir teşhis koymak, darboğazların nedenlerini 
anlamak ve alacağımız tedbirlerin gerekçeleri
ni açıklayabilmek için enerji ve madencilik sek
törümüzün genel yapısını kısaca açıklamak is
tiyorum. 

1940 yılında, yılda ürettiğimiz elektrik 396 
milyon <kwh. idi. Bu değer, Ankara Belediyesi
nin bugün kullandığının yaklaşık yarısı kadar-
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dır. 1960 yılında, yıllıik elektrik üretimimiz 2,8 
milyar kwh. oldu. 1971 yılında ise 10 milyar 
,kwh.'a yakın elektrik üretmekte ve kullanmak
tayız. Bu büyük artışa rağmen, daima ihtiyacı
mızın gerisinde kalmışızdır. Ancak, bütün bu 
çalışmalarla bile elektrik enerjisi üretiminde 
bugün birçok ülkenin gerisinde yer almaktayız. 
Nitekim, 1969 yılında bizim 7,8 milyar kwh. üre
timimize karşılık, Yunanistan 8,5 milyar kwh. 
ile önde, Yugoslavya 23 milyar kwh. ile daha 
önde, İtalya ise 110 milyar kwh. ile ço:k daha 
ileride bulunmaktaydı. 

Aziz arkadaşlarım, kapatmamız gereken 
fark budur, istikbal için ise ihtiyaçlar çok daha 
şiddetli olacaktır. 1980 yılında, 1970 üretimimi
zin dört katına ulaşacağız, Bu, 10 yılda üç Ke
ban santrali daha hizmete sokmak gereğini ifa
de eder. Oysa bir Keban 1968'deki toplam Tür
kiye üretimini tek başına üretecektir. Bu ihtiya
cın karşılanması için hidrolik, termik ve nükle
er • kaynaklara başvurmak mecburiyeti vardır 
Türkiye, hidrolik kaynakları yönünden İtalya 
ve Fransa'dan daha geniş bir potansiyele sahip 
olmakla beraber, .onlar, kaynaklarından % 45 ilâ 
55 oranında yararlanabildikleri halde, biz ancak 
|% 4 kadarından istifade edebilmekteyiz. Hid
rolik kaynaklarımızdan, biz ide, İtalya ve Fran
sa Ikadar yararlanabilsek dahi, 1980 yılındaki 
elektrik enerjisi ihtiyacımızın oldukça altında 
kalacağız. Kaldı ki, bu seviyeye varmak, ba
rajların gerektirdiği ilk yatırımların büyük 
malî külfetlerini yenmeye ve inşa sürelerinin 
uzunluğu dolayısıyle zaman faktörü engelini aş
maya bağlıdır. Önümüzdeki haftalarda yapaca
ğımız görüşmelerimizde de arz edeceğim gibi, 
petrol konusunda Türkiye, elektrik enerjisine 
ciddî kaynaklar tahsis etmek imkânından mah
rumdur. Petrolün dışında diğer bir enerji kay
nağı da,, maden kömürlerimizdir. Maden kömür
lerimiz, özellikle linyitlerimiz petrole nispeten 
daha bol ve yaygın bir enerji kaynağımızdır. 
Kömürlerimiz hem enerji kaynağı, hem ham
madde olarak kullanılma vasfındadır. Taş kö
müründen elde edilen kok, demir - çelik sana
yiinin bir başka madde ile ikâme edilemez de
ğerde hammaddesidir. Gelişen demir çelik sana
yiine paralel olarak kok talebi de bütün dünya
da artmaktadır. Ancak, biz bu ürünümüzü he
nüz sobada yakmak mecburiyetinden kurtula

bilmiş değiliz, önümüzdeki on yıl içinde kuru
lacak demir, çelik tesislerimiz, mevcut taş kö
mürü üretimimizin tümünü tüketecek ve açık 
başlayacaktır. Böylece, ham taş kömürünü, bu
gün kullandığımız ulaştırma, teshin gibi alanlar
dan çekmek, hem de ithal etmek zorunluğu 
başlayacaktır. Bu itibarla, bu kaynağımızı dik
katle kullanmak ve yeni yataklar bulmak mec
buriyetimiz vardır. Bugünkü bilgilerimize 'göre 
Türkiye'nin jeolojik yapısı, hemen her bölge
mizde farklı vasıfta pekçok linyit yatağının olu
şumuna imkân vermiştir. Kömür üretiminde, 
toz ve parça kömür birlikte elde edilir. Isınımak 
için kullanılan parça kömür yanında, üretilen 
toz kömürün en iyi kullanma yeri elektrik 
santralleridir. Gerek toz kömürün kullanılması, 
gerekse hidrolik santrallerin gecilkımelerinden 
doğan açığı daha çabuk kapatmak ve termik, 
hidrolik santraller arasında bulunması zarurî 
dengeyi sağlamak aımacı ile, kısa sürede kömüre 
dayalı yeni santraller kurmak gerekmektedir. 
Yurdumuzda kullanılan elektrik dışı toplam 
enerjinin yaklaşık olarak, yüzde 30 - 35'i odun 
ve tezek gibi gayrî ticarî yakıtlardan karşılan
maktadır. Son 10 yılda elektrik dışı toplam 
enerji tüketimimiz 4,2 milyon tondan, -rakam
ları petrol eş değeri olarak arz ediyorum- 11,2 
milyon tona yükselerek takriben yüzde 300 art
mıştır. Sadece ısınmak için kullanılan enerji, 
1970'de 3,9 milyon ton iken, 198Ö'de minnmum, 
8 milyon torna çıkacaktır. Bu 'gelişmeyi sağla-
sak bile, ancak 10 binden fazla nüfus barındı
ran yerleşme merkezlerine, yani şehirlere ticarî 
yakıt veıımek mümkün olabilecektir. Oysa bu
gün köylerimiz kömür istemeğe başlamışlardır. 

Bugün şehirlerde yaşayan 12 milyonluk raü-
fus sayısı 1985 yılında 2,5 kat artarak 30 mil
yona yükselecektir. Sadece şehirlerin ihtiyacının 
karşılanmasında bile, bu süratte istihsal artışla
rına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın karşılanmasun!-
da başlıca dayanağımız, linyit yataklarımızdır. 

Maden, bilindiği gibi sanayiin en önemli 
hammaddesidir. Halkın günlük yaşantısı içinde 
çeşitli madenlere ihtiyaç vardır, ö te yandan ma
denlerimizin ekonomimiz yönünden diğer bir 
önemi, ihraç maddesi olmalarıdır. Madenlerin 
üretimi, zengileştirilmesi ve işlenmeleri pek çok 
ekonomik ve teknik faaliyeti ihtiva ettiği için, 
bu faaliyetler sonucunda millî gelir artmakla 
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kalmaz, ibüyük (bir istihdam imkânı da yaratır. 
Bütün bu sebeplerden ötürü Cumhuriyet Hükü
metlerinin madenciliğe önem vermelerine rağ
men, madenciliğimiz, ekonomimiz için büyük bir 
dayanak olmak imkânım henüz (kazanamamış
tır. 

Eldeki istatistiklere göre, gayrisâfi millî hâ
sıla içinde madenciliğimizin payı % 2'ye erişe
memiştir. İhracatımız içinde madencilik ürünle
rinden sağlanan gelirler, ancak % 8'dir. Diğer 
bir deyişle, tüm madencilikten sağlanan ihraç 
gelirlerimiz, ancak fındık ihracatından sağlana
nın yarısı kadardır. 

Buna mukabil, her yıl büyüyen oranlarda 
maden ithal etmekteyiz, özellikle petrol ve fos
fat ithalâtı büyük yekûnlar tutmaktadır. Sunî 
gübre hammaddesi olan fosfat kayası tüketimi 
1962'de 31 000 ton iken, bu yıl 550 000 tonu 
bulacaktır. 

öte yandan 3 nöü Beş Yıllık Plâna göre 
yurt içi maden ürünlerinin talebinin % 13 art
ması, maden ihracatımızın •% 77 oranında geliş
mesi, maden istihsalimizin ise yılda % 15 ora
nında bir artış sağlanması gerekmefetedir. Böy
lece madencilik sektörünün gayrisâfâ ımdllî hâsı
la içindetei payı % 2,5'a yükselmiş olacaktır. 

Bu şartlar altmda, süratle gelişen sanayimi
zin ihtiyaçlarına kendi kaynaklarımızdan yarar
lanarak cevap verebilmek için, madencilik sek
töründe daha hızlı ve sıhhatli (bir istihsal ve de
ğerlendirme poltikası uygulamak ve daha ciddî 
tedbirlerle kısa sürede sonuç almak mecburiye
tindeyiz. 

Maden rezervlerimizin tespiti, ihtiyaç bulu
nan, ya da yetmeyen madenlerimizin yerini ala
cak yeni yataklar bulunması ve genellikle maden 
potansiyelimizin vuzuhla bilinmesi için, geniş 
bir arama faaliyeti, madencilik refortıranun ilk 
hedeflerindendir. 

Bilinen yatakların, cevherin tükenen bir var
lık olduğu idraki içinde, sonuna kadar ve en 
iktisadî şekilde işletilmesi ikinci ve önemli hede
fimizi teşkil etmektedir. Zira özel sektörümü
zün bir kısmı bazen kolay kazanç arzusu, mad
dî sıkıntı ve teknolojik yetersizlik dolayısiyle, 
maden yataklarımızı kaygulanacak ölçüde talı-
rlbetmek kaderinden kurtulamamaktadır. 

Maden Kanununun ve uygulanmasının yeter
li olmayışı, bâzı maden yataklarımızın uzun yrl-

î lar âtıl kalmasının başlıca nedenidir. 
i Üretilen madenlerin ham olarak değil, yarı 

mamul ve mamul hale getirilerek tüketilmesi ve-
I ya ihracı, maden ekonomimizin hayatî meselele

rinden birisini teşkil etmektedir. 
j Dış ticaret mekamizmasının yetersizlikleri 

«Maden kaçakçılığına» dayalı bir suiistimal dü-
I zeni getirmiştir. Bu yollar tıkanmadığı takdirde, 
j ibüyük gayretlerle elde edilecek sonuçlar umulan 

faydayı sağlayamayacaktır. 
j Riskli ve büyük yatırımlar isteyen bir sek

tör olan madencilikte, özel teşebbüsün büyük 
çoğunluğuyla gerçekten yalnız ve çaresizlik için
de kaldığı vakıası, gözden kaçırılmam aktadır. 

Maden Kanununun yetersizliği yanında fai-
dcli hükümlerinin bile ciddî ve müessir bir şe
kilde uygulanamayışı, madencilik sektöründeki 
perişanlığın başlıca kaynağıdır. 

Bütün bunlardan sorumlu Maden Dairemi
zin organizasyon, personel ve teknik imkânlar 
yönünden son derece yetersiz olmasına, büyük 
menfaatlerin kolayca geliştirdiği kötü alışkan
lıklar da eklenince; Devlet bu alandaki dene-

I tim, gözetim ve rehberlik görevini âdeta yapa-
I maz hale gelmiştir. 

Reform, çalışmalarımızın ve Kanun Tasarı-
I sının önemli, kesimlerinden birini, Maden Daire-
I mizi bu durumdan kurtarmak ve istenen yapıya 
I kavuşturmak teşkil etmektedir. Geçici Komis

yonumuzun bu noktada yaptığı yardımları bu
rada şükranla kayıt etmek istiyorum. 

I Öte yandan, maden mevzuatımızın usul hü-
I kümlerine ait bâzı önemli noktalan, aşağıda arz-
I edeceğim şeklinde islâlı edilmelidir. 

Maden arama ruhsatlarının pek çoğu, yal-
j nız spekülatif amaçlarla alınmakta olduğundan; 
j bu alanda, sadece muktedir olanlara ruhsat ve

rilmesini sağlayıcı tahditler getirilmektedir. 

Her türlü ruhsat muamelelerinde kolaylık
lar getirilmekle beraber, usul hükümlerinin kö
tüye kullanılmaması için tedbirler de unutul
mamalıdır. 

Kamu kuruluşlarına arama, işletme ve imti-
I yaz işlerinde öncelik tanınmak lâzım geldiğine 
I inanıyorum. 

İşletme şartnamelerinin değişen ve gelişen 
I ihtiyaçlara göre düzenlenmesine imkân verilmc-
I lidir. 

m-
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İşletme ve ihtiyaz süreleri teknolojik geliş
melerin gereğine göre eskisine oranla kısaltıl
makta, dolayısıyle daha kısa sürede, daha çok 
üretim yapılması sağlanmak zarureti vardır. 

Teknik gözetim ve denetimin daha iyi yapı
labilmesi için, özellikle madencilerimize gere
ken ilmî ve teknik rehberliğin yapılabilmesi yo
lunda hükümler getirilmesine ihtiyaç görülmüş
tür. 

Reform çalışmalarının en çok ilgi çeken ve 
tartışılan konularından birisi de, yabancılara 
maden hakkı verilmesinin ıdoğru olup olmaya

cağı meselesidir. Tasarıda bu imkân yabancılara 
tanınmamıştır. Ancak, maden hakkı, Türk va
tandaşlarında kalmak şartı ile gereken ve ihti
yaç duyulan sahalarda millî menfaatlerimize uy
gunluğu kaydı ile yabancı sermayenin de bu 
alanda çalışması imkânı acık tutulmuştur. 

Özellikle bu maddenin tartışılmasında, şimdi 
vaktinizi almak istemediğim ve tekrar hafızala
rınızı tazelemeğe mecbur kalmamak için, çok 
önemli açıklamalarda bulunacağımı şimdiden 
arz ederim. 

Madencilik Reformu kanun tasarısının en 
çok tartışılan ve aslında da önemli diğer bir yö
nü, Bor tuzlarının tamamen, Linyit yatakları
nın ise kısmen Devlet eliyle işletilmesine ilişkin 
hükümleridir. 

Bor tuzları ile Linyit yataklarının Devlet 
eliyle işletilmesinin nedenleri farklı olmakla bir
likte, hareket noktamız ihtiyaçlarımız ile im
kânlarımız arasında en makul çözüm yolunun 
bulunmasıdır. Bu hususları izin verirseniz, kı
saca açıklamak istiyorum. 

Boraks, tüketimi büyük gelişim gösteren bir 
mineraldir. Özellikle kimya sanayiinin gelişme
siyle devamlı olarak yeni tüketim sahaları doğ-
maiktadır. Bugün için Bor bileşiklerinin takri
ben yüzde 40 ı cam, emaye ve seramik sanayiin
de, yüzde 30 u ağartma ve temizleme preparat-
larmda, yüzde 5 i tarımda ve yüzde 25 de tıp, 
kâğıt ve tekstil gibi diğer sanayi kollarında kul
lanılmaktadır. 

Türkiye, bilinen kaynaklarıyla Dünya Bor 
tuzu yataklarının yüzde 65 ine sahiptir. Bu ya
taklar, oluşumları ve vasıfları itibariyle de en 
uygun teknik ve ekonomik üstünlükler taşımak
tadır. Buna mukabil Boraks üretimimiz Dünya 
üretimi içinde ancak yüzde 17 oranındadır ve 

ham olarak satıldığı için sağlanan gelir yılda 
10 - 12 milyon dolar civarında kalmaktadır. 
Dünyada Bor oksit cinsinden Bor tüketimi ya
kın tarihte 700 bin ton idi. Bunun 400 bin tonu 
Avrupa ülkelerinde tüketilmektedir. Bu durum
da Türkiye, Avrupa'ya yakınlık, ürününün üs
tün vasfı ve düşük üretim maliyeti sebebiyle 
dış piyasada rekabeti çok güçlü bir şansa sa
hiptir. Buna rağmen, Bor tuzlarını işleyerek sat
mak istesek bile, en büyük rakip, özel teşebbü
sün elinden satın aldığı ucuz ve üstün Türk cev
herlerini işleyen Avrupa üreticileri olacaktır. 

Dünya piyasasına hâkim görünen bir tröstle 
mücadelenin ancak kaynağımızı özel bir rejim
le işletmekle mümkün olacağı sonucuna varmış 
bulunuyoruz. Zira, bugüne kadar Boraks konu
sunda yabancı sermaye, Türk özel sektörü ve 
Devlet, her üçü birlikte çalışmış olmasına rağ
men Bor ihracatımızdan elde edilen döviz, aşa
ğıda arzedeceğim gibi son derece düşüktür. 

Bor ihracat geliri 1969'da 8,5 milyon dolar, 
Küspe ihraç geliri 1969'da 17,5 milyon dolar, 
Kuru üzüm 22,5 milyon dolar, civarında idi. 
Bu rakamları bir de 1970 yılı için vermek 

istiyorum. 
Bor ihraç geliri 13 milyon dolar. 
Küspe ihraç geliri 21 milyon dolara yakın. 
Kuru üzüm ihraç geliri 21 milyon dolara ya

kın. 
Öte yandan, bor -tuzlarının mamul hale ge

tirilerek: ihracı, ciddî yatırımlar isteımıekttedir. 
Hiç şüphelsiz yabancı sermaye bizim ihtiyaçları-
mızın hatırına elbette fedalkârlığa katlanmaz. 
Türk özel sektörü ise bu derece büyük malî ya
tırımlara mülktedir değildir, bu fedakârlığı an
cak Devlet, yapabilir, esasen böyle de olmuştur. 

Bu gerek ve gerçeikler, boraks konusunda 
Devlet tekelinin ne kadar zorunlu olduğunu gös
termek için arz edeoegiim argümanlardan bir 
kısmıdır. Maddesi geldiğinde aziz arkadaşla
rım sizıe çok daha g'eniş ve dikkate değer bilgi
ler arz edeceğim. 

Piyasa gereklerime göre Devlet eliyle işleti
lecek ve çeşitli ürünler haline getirilecek olan 
mamul bor tuzlarımızdan kısa bir süre içerisin-
<de 80 milyon dolar tutarımda dış gelir sağlana-
bileöeğini ümidetmelkteyiım. 

Yurdumuzun enerji ihtiyacının karşılannıa-
sımda başlıca yerli kaynağımız linyitlerimizdir. 
Yurdumuzda bugün % 70'd kamu, % 30'u da 
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özel sektör tarafından olmak üzere toplanı 6,5 
•milyon ton kadar linyit üretilmektedir. Bu üre
tim, ihtiyacımızın çok altındadır. Kamu sektörü 
elimdeki yatakların rezervleri tespit edilmiş, 
üretimleri buna göre plânlanmıştır. Üretime pa
ralel alarak kömür yıkamıa tesisleri ve yıkama 
sonucu elde kalan toz kömürü değerlendirecek 
elektrik santırialleri kurulmuştur ve kurulmakta
dır. 

Elbistan havzası dahil kaımıı sektörü elinde
ki bütün linyit yatakları ve tesisleri 1978 yılın
da tamaımen hizmete girecektir. 

Özel söktür elindeki, yatakların ise hemen 
hiçbirisinin rezervleri ciddî bir aramaya tabi tu
tul atmamıştır. Bu yüzden hakiki varlıklarının 
ne olduğu kesinlikle bilinememektıedir. 

Maden Tetkik Arama Enstitüsünce derlene-
bilen bilgilere göre Elbistan hariç, muhtemel 
varlıkları kamu elindeSkiierden fazladır. Bu ya
taklar, büyük kısmıyla az sermaye re teknik bil
gi ile yetersiz bir şökikle işletilmektedir. Bunla
rın tabiî bir' sonucu olaralk toplaım üretimleri 
kamu sektörü istihsalinin yarısından daha az
dır. 

Piyasa şartlarına göre genellikle yatakların 
en kolay satılan ve yüksek vasıflı kısımlarını 
çıkariımalktıadıriar. Bu işletmeeilik şekli, çok ke
re yatağın tahribine sebeıbolmakitadır. İstikrar
sız çalışmaları sonucunda sanayie güven vere
memekte ve «bu sebepten sağlam bir pazar bula-
nuanıalktadırlar. Bu da özellikle toz kömürlerin 
ellerinde kalmasına • ve yanmasına seibebolab.il-
meıktedir. 

Ayrıca, pek çok linyit sahası ileride sermaye 
bulup işletmek veya Devlete satmak ümidiyle 
ruhsat alınarak kapatılmıştır. 

Kömür tozunu hammadde olarak kullana
cak bir sanayıün istikrarlı ve güvenilir şekilde 
istihsal yapan ve rezervi bu tesisin ekonomik 
ömrünü tamamlamasına yeterli bir' dayanağa, 
bir yatağa dayanması ieabetmjefctedir. Meselâ : 
150 Megawa,tt'lık bir teranik elekti ik santrali, 
Soma kömürü kullandığı takdirde yılda 1,5 mil
yon tonluk bir linyit üretiminin tozuna muhtaç
tır. Parçasını yakıt olaralk satacaktır, tozunu 
kendisi kullanacaktır. Ve böyle bir tesis en az 
30 yıl çalışlmak zorundadır. Dolayısıyle, 150 
Megawialtt'lı!k bir te^nıik santral, hiç, olmazsa 
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50 milyon tonluk bir rezerve dayanmak ihtiya-
cındadır. 

(Milyonlarca lira yatırılarak yapılan böyle 
bir santralin, özel teşebbüs elindeki yetersiz iş
letmelere güvenilerek kurulması mümkün değil
dir. 

Soma'daki incelemelerimden sarih olarak 
tespit etmiş bulunmaktayıım ki, bâzı yatak sahi
bi vatandaşlarımız bütün iyi niyetlerine ve el
lerindeki malî imkânı kullanmalarına rağmen 
uzun süreli yeterli güvenilir bir istihsal sağlaya
madıkları için büyük sanayi tesislerince satış 
mukaveleleri akt edememektedirler ve hususiyle 
toz kömürleri ocakların yanında yığılıp kalmak
tadır. 

Mesel; Soma bölgesinde iki tane Sarıyar bü
yüklüğünde elektrik santrali kurmak ve işlet
mek mümkündür. Öte yandan termik santralde 
kullanılacak toz kömür dışında bölgede üreti
len parça kömür halkımızın çok muhtaç bulun
duğu yakıt ihtiyacının karşılanmasına hizmet 
edecektir. 

Bu faaliyetlerin yaratacağı geniş istihdam 
imkânları da işsizliğin yaygın olduğu ülkemiz
de ihmal edilemez bir unsurdur. 

<Bu izahatımızdan açıkça ortaya çıktığı üze
re, herhangi bir şahsın kömür yataklarına bir 
defa sahibolduğu ve şahsî imkân ve idaresi bu 
çapta bir hizmetin ifasına müsait bulunmadığı 
için yatakların kısır bir istihsal sahası olarak 
(kalmasına Devletin, milletin müsaade etmesi ve 
böylesine önemli bir kamu görevinin daha yıl
larca yapılmasından mahrum kalması mümkün 
olamaz. 

Aziz arkadaşlarım; böylece Bor tuzlarının 
tamamen, linyit yataklarının ise kusmjen Devlet 
eliyle işletilmesi gereğini kısa çizgileriyle arz 
etmeye çalıştım. 

v Biraz evvel de Ibelirttiğim gibi, ilgili madde
ler geldiğinde çok daha geniş bilgiler ve izahat 
arz edeceğim. Hatırlayacaksınız, Yüce Meslise, 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânını müzakere 
ederken, bu ihtiyaçların isabetine inanmış ve 
bor tuzlarının tamamen, linyit yataklarının ise 
ihtiyaç halinde (termik santraller için) ve eko
nomik işletilmemeleri halinde de Devlet eliyle 
işletilmesi ilkesini Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plânımıza koymuştur, 
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îşte bu inanç ile arz etmek istiyorum ki, 
Yüce Meclis bu amaçla sevkedilen maddeleri, 
ifade ve ibareleri tashih etmek ihtiyacını duysa 
bile, ilkesiyle, amacıyle 'bu hizmetin ifasına ya
rar maddeler sevk edecektir ve böylece Maden 
Reformu kanun tasarımız plân ilkelerinde kabul 
buyurulan prensiplere uygun bir halde ve daha 
da tekamül etmiş olarak Meclisimizden çıkacak
tır. 

Değerli arkadaşlarım, hiç şüphesiz maruza
tım ve izahatım 'bundan ibaret değildir. Fakat 
çalışmaya başladığımız ilk anda meseleyi kısaca 
vazederek, diğer değerli arkadaşlarımızın da 
konuya mütalâaları ile yardım etmelerini sağ
lamak amacıyle mâruzâtımı burada keseceğim. 

Değerli konuşmacıları dinledikten sonra ge
rekli cevapları ayrıca arz edeceğim. Şimdilik, 
beni dinledikten lütfunda bulunduğunuz için 
hepinize teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ede
rim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Mehmet 
Ali Oksal, buyurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALİ OKSAL (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Madencilik Reformu kanun tasarısı üzerin
de çalışmak için Yüce Meclisçe kurulan Geçici 
Komisyonun Başkanı sıfatiyle, müsaade buyu
rursanız, sunduğumuz komisyon raporuna ilâve
ten tasarı ve teklifler üzerindeki 'çalışmalarımız
la ilgili kısa mâruzâta bulunacağım. 

Bu mâruzâtım özellikle, tasarının komisyon
da geçirdiği değişiklikler dolayısıyle son gün
lerde basında çıkan bâzı haiber ve demeçlerin ka
muoyunda doğru değerlendirilebilmesine hiz
met amacını da kapsayacaktır. 

Meclis Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyo
nu ile Plân Komisyonundan 8'er üye katılmak 
suretiyle teşekkül eden 16 kişilik Geçici Komis
yonumuzun, yüksek malûmları olduğu üzere, 
üyelerinden 9'u Adalet Partili, 4'ü Cumhuriyet 
Halk Partili, l 'i Millî Güven, l ' i Demokratik, 
l ' i de Cumhuriyetçi Partilidir. 

Siyasî partilerin bu oranlarda temsil edildi
ği komisyonumuz, 22 Haziran 1972 tarihli ilk 
birleşiminde komisyon müzakerelerinin basma 
açık tutulması kararını almış ve (böylece kamu
oyunun konu üzerinde serbestçe oluşmasını iste
miştir. 
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I Yurdumuzda özellikle madencilik konusu ile 
ilgili olanların Hükümet tasarısı üzerindeki dü
şüncelerini öğrenmek için, daha önce aynı tasa
rıyı ele alan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Kom!is~ 
yonunun mesaisinden faydalanılmıştır. Adı ge
çen komisyonun, kamu ve özel sektör; üniversite
ler, ımeslek demekleri, odalar ve birlikler dahil, 
madencilikle ilgili 109 müesseseye birer mektup
la sunduğu Hükümet tasarısı hakkında, bu mü
esseselerin cevaplarından meydana gelen dos-

I ya ile, adı geçen komisyonun teype alman müza
kereleri komisyonumuzun istifadesine amade tu-

I tulmuştur. 
I Geçici Komisyonumuz, tasarının kapsadığı ve 

ilişkisi' bulunduğu çeşitli konuları gerektiği öl-
j çüde ele alabilmek ve üyelerin münferit çalışma 

ve danışmalarına olanak sağlayabilmek için, 
Meclisin yaz tatilini de kapsayan altı aylık bir 

I sürede 13 birleşim toplanmıştır. Komisyon mü
zakereleri teype alınmak suretiyle ileri sürülen 

I fikir ve yapılan tartışmalar bütün ayrıntılarıyle 
I tespit edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Geçici Komisyonumuza 
Yüce Meclisin kararıyle Hükümetin Madencilik 
Reformu kanun tasarısından başka, yine maden
cilikle ilgili ayrıca bir diğer tasarı ve 8 teklif 
havale edilmiştir. 1/624 numaralı ikinci kanun 
tasarısı, Devletçe işletilecek madenler üzerindeki 
hakların geri alınması ve hak sahiplerine öde
necek tazminat hakkındadır. 

8 tekliften biri, 2/657 numaralısı, Cumhuri
yet Senatosu Çanakkale Üyesi Sayın Ziya Ter
men ve 22 arkadaşının Madencilik Reformu ka
nun teklifidir. 

Tekliflerden diğer 7'si Cumhuriyet Senato-
I su Giresun Üyesi Sayın İhsan Topaloğlu'na ait 
I olup, sırasıyle şunlardır : 

2/640 numaralısı, 6309 sayılı Maden Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, aynı ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi. 

2/629 numaralısı, Maden İşleri Genel Müdür-
I lüğü Kuruluş ve Görevleri hakkında kanun tek

lifidir. 
Saydığım bu üç teklif Hükümetin 1/605 nu

maralı Madencilik Reformu Kanun tasarısı ile 
birleştirilmiş ve Hükümet tasarısı esas alınarak 
müzakere edilmiştir. 

I Geri kalanlar şunlardır ; 
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2/634 numaralı, Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsü kanun teklifi. 

2/628 numaralı, Maden Teknolojisi Enstitü
sü kanun teklifi. 

2/626 numaralı, Yer Bilimleri Enstitüsü Ka
nun teklifi. 

2/033 numaralı Yer Bilimleri, Maden Tet
kik Arama Enstitüsü !ve Maden Teknoloji Ens
titüleri Koordinasyon Kurulu kanun teklifi ve 
nilıayet 2/280 numaralı olup, Hükümetin ikinci 
tasarısının benzeri hıılunan Devletçe işletilecek 
.madenler üzerindeki hakların »geri alınması ve 
'hak sahiplerine ödenecek tazminat hakkında ka
nun teklifidir. 

Değerli arkadaşlarım, bunları ayrı ayrı huzu
runuzda tekrarlayışımın çok önemli bir nedeni 
vardır. O da, madencilikle ilgili sorunların çö
zümünü sağlayacak reform tasarısının nasıl ha
zırlanıp, nasıl sunulduğuna ve nasıl ele alınıp, 
nasıl işlendiğine 'bir an için dikkatinizi ç.ekmek
tir. 

Nasıl hazırlanıp, nasıl sunulduğu hakkında 
Yüce Meclise hilgi vermek daha ziyade Hükü-
metet düşer. Fakat Komisyonumuzun bu tasarı 
ve teklifleri nasıl ele alıp işlediğine kısaca de
ğinmeme müsaade (buyurunuz. 

Komisyonumuzun ilk birkaç toplantı .otu
nu tiranı meşgul ieden tartışmalarda ortaya başlı
ca iki fikir atıldı. Birinci fikre göre, Hükümet 
temsilcisi ve yetkililerin katılacağı bir altko-
misyon kurulsun, eldeki tasan ve teklifler bir
birleriyle olan ilişkileri tespit edilerek, gözden 
geçirilsin ve reform tasarısı bir hütün olarak 
komisyona getirilsin. Böylece, bir reform kanu
nu içinde madenciliğimizin bütün sorunları bir 
çözüme kavuşturulsun. Tabiî gerekli değiştirme, 
ilâve ve çıkarmaları yaparak.. 

İkinci fikre -göre ise, .evvelâ şu anda eliniz
de bulunan ve Madencilik Reformu kanun tasa
rısı adını taşıyan Hükümet tasarısı ile, ona pa
ralel üç teklif ele alınsın ve kanunlaştırılsın. 
Sonrada, tazminat tasarı <v;e teklifleri ve en son
ra da teşkilâtlanma ile ilgili teklifler ele lalın
sın. 

Birinci fikri savunanlardan Adalet Partisi 
Milletvekili Sayın Esat Kemal Aylbar ve Sayın 
Hamamcıoğlu'nun bu maksatla verdikleri öner
gelere Hükümet karşı çıkmıştır. Enerji ve Ta-
hiî Kaynaklar Bakanı Sayın Kodamanoğlu dkin-

1 ci fikrin kabulünü istemiş ve hunda ısrar etmiş
tir. Bunun üzerine Komisyon, Hükümetin iste
ği istikametinde çalışmayı kabul led-erek, Hü
kümetin 1/605 numaralı Madencilik Reformu 
kanun tasarısını müzakereye esas almıştır. Bu 
hususun Yüce Meclisçe Ibiliumesi, burada, yapı
lacak müzakerelerin sıhhat ve selâmeti bakımın
dan önemlidir. Neyin reform olup olmadığı tar
tışmaları dışında, neyin böyle bir tasarıda bulu
nup bulunmayacağını kestirmek elbetteki üze
rinde ilk durulacak noktalardan biridir. 

•Sayın milletvekilleri, şimdi de müsaade bu
yurursanız, tasarının nıuhtevasıyle ilgili birkaç 
noktaya değineyim. 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere, tabiî kay
naklarımız arasında iktisadî önemi bulunup 
yer altı servetlerimizden madenler, Devletin 
hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aran
ması, işletilmesi ve üzerlerinde hak iktisaibı 
6309 sayılı Maden Kanunu hükümlerine talbidir. 
Elimizdeki tasarının 1 nci bölümü, 1 numaralı 
çerçeve madde içinde, 6309 sayılı Maden Ka
nununun hâ'zı maddelerini değiştirmekte ve ye
ni bâzı maddeler ilâve etmektedir. 160 madde
den ibaret bulunan Maden Kanunumuzun 27 
maddesini değiştiren 'bu bölümde 18 madde ay
nen, 4 madde yalnız kelime veya işaret düzeltil-
meleri yapılarak, ayrıca 4 maddesinde de deği
şiklik yapılarak kabul edilmiş, 1 madde tasarı
dan çıkarılmış ve yeni 2 madde ilâve edilmiştir 

Huzurunuzda samimiyetle belirtmeliyim ki, 
6309 sayılı Maden Kanununun bâzı maddelerini 
günümüzün icaplarına uygun 'bir şekilde değiş
tiren bu İ nci bölüm, yıllardan heri ilgililerce 
'duyulan ve hattâ hükümetlerce üzerinde duru
lan, iki defa ayrı ayrı tasarısı hazırlanan ve fa
kat kanunlaşması nasibolmayan çok mühim bir 
ihtiyacı gidermektedir. Bu bölümdeki madde
lerden bâzıları, meselâ madde 13, '62, 64 yaban-
cılaırıi! madencilik alanına gelip gelmemesiyle 
ilgili olduğundan ve madde 23, i67 de kamu ve 
özel sektör eşitsizliği sorununa yol açtığından 
Komisyonumuzda uzun tartışma konuları ol
muştur. Bu tartışmalar, takdir buyuracağınız 

I üzere, daha ziyade sayın üyelerin mensulbolduk-
lan siyasî partilerin hirhirlerinden farklı siya
sî felsefeleri ve bunlara dayanan programların
dan ileri gelmiştir. Çok seviyeli bir şekilde cere-

[ yan eden müzakereler sonunda, bu ihtilaflı mad-
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deler, 'demokrasinin temel kurallarından birine 
uygun olarak oy çokluğunun istikametinde şe
killenmiştir. Bu oluşuma dil uzatanları haklı 
görmeye imkân yoktur. 

Sayın milletvekilleri, tasarının ikinci bölü
mü madenciliğimizdeki 'büyük bir eksikliği 'gi
dermektedir. Madenciliğim izdeki aksaklıkların 
âdeta kökü olduğu belirtilen teşkilâtsızlık soru
nunun Maden Genel Müdürlüğünün kurulmasıy-
le çözülmesi Öngörülmüştür. Ancak, özel ihtisas 
isteyen kadrolara personel tedariki güçlüğünü 
'gözönünde 'bulunduran Komisyon, Hükümetin 
muvafakatiyle, sözleşmeli personel çalıştırılma
sına imkân veren 9 ncu maddeyi yeni bir madde 
olarak tasarıya eklemiştir. Sayın Bakanın ben
den evvelki konuşması sırasında 'Komisyona mü
teveccih iltifatkâr sözlerine, Komisyon adına 
'burada, teşekkürü bir vazife bilirim. 

Tasaıınm 3 ncü yani son bölümüne, gelince; 
'burada yer alan ek ve geçici maddelerden bâzı
ları, Ek Madde 1 ve 2, kamu sektörüyle özel 
sektör arasındaki eşitliği kaldırdığından ve yine. 
Ek 5, 6 ve 7 nci maddeleri gibi diğer bâzı ek 
maddeler de genel hükümleri ihtiva eden bir ka
nunda, bâzı madenlerin Devlet işletmeciliği 
kapsamına alınmasını öngördüğünden tasarı 
metninden çıkarılmışlardır. Bu maddelerin ta
sarıdan çıkarılmasını, gerek Tazminat tasarısı
nın henüz kati şeklini almamış olması ve gerek
se Yüee Meclisçe kaTjul buy rai an Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının madencilikle ilgili ilke 
ve tedbirleri ayrıca zorunlu kılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce 
Meclis ve kamuoyumuz Madencilik Reform Ka
nım tasarısını görüşen Komisyonumuzun tutum 
ve davranışı hakkında şunu katiyetle bilmelidir 
ki, müzakerelerde söz alan değerli arkadaşları
mın hepsi, kamu yararlılığını ve millî çıkarla
rımızı daima en ön plânda 'bulundurmuşlar ye 
'oylarını da, kişisel görüşleri ne 'olursa olsun, bu 
inanç ve irade içinde kullanmışlardır. Millî 
çıkarlarımıza uygunluk ölçülerini en iyi bir şe
kilde kullanacak olan Yüce Meclis elbetteki en 
doğrusunu bulacaktır. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, şimdi bir ar
kadaşımızın küçük iki suali var. Biraz sonra 
siözcünüz de kısa bir konuşma yapacak. İster 
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siz cevaplandırın, isterse cevaplandırılmak kay-
dıyle ona bırakın. Onu rica edeceğim. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Sayın Başkan, Komisyondan kaç kişi konuşur? 

BAŞKAN — Sayın Tekin Erer şu soruları 
sormakta i 

«1.) Bor tuzlarının ve linyit yataklarının 
yüzde kaçı Devlete aittir, yüzde kaçı özel teşeb
büse aittir?» 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALI OKSAL (Devamla) — Sayın Başkanım bu 
rakamları Sözcü arkadaşım doğrudan doğruya 
metinden takdim edecek. 

BAŞKAN — Soru devam ediyor. 
«2.)' Maden ve kömür yataklarının devlet-

leştirildiği hür Batı ülkeleri var mıdır?» 
Sayın Imer, bir şey »mi buyurdunuz? Komis

yondan kaç kişi konuşur diyorsunuz. Komisyon 
yetkili, takdimen söz almak... 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Sayın Başkan, Komisyon takdimen konuşma 
hakkına sahip ama, Komisyonun (buraya 10 ta
ne üyesi gelirse 10 tanesi de takdimen konuşa
cak mı? Bu konuya sarahat vermek ve Meclis 
çalışmalarını aydınlatma bakımından Zatıâliniz-
den soruyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, bu rapor üzerinde 

(görüşmeye başladığımız sırada Hükümet, Komis
yon, parti grupları adına arkadaşlarımız ve ki
şisel görüşlerini belirtmek üzere diğer arkadaş
larımız söz hakkını haizdirler. Bu arada Hükü
met, takdimen bu raporu Yüce Meclise arz ede
yim 'beyanında bulundu. İçtüzükte kendilerine 
verilen yetki dahilinde takdimen kendilerine 
söz verdim. Onu takiben Komisyon adına Baş
kan bir açıklama yapmak istedi. Takdir buyu
rursunuz ki, ona da takdimen Yüce Meclisi ay
dınlatmak üzere söz vermem gerekirdi, onu ic
ra ettim. Şimdi Sözcü, Komisyon Başkanının 
açıklamasına 2 dakika içerisinde kısa bir ilâve 
yapmak istiyor, ona da takdimen sıöz vereceğim. 
Elbette bu sıra dahilinde diğer arkadaşlarıma 
da söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Acar, Komisyon adına. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ YAVUZ 
ACAR (Amasya) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri} 
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Mayın Komisyon Başkanı Mehmet AH Ok
sal konuşmasında birçok hususlara değindiği 
için bendeniz kısa 1 - 2 dakika ile /görüşlerimi 
arz etmek isterim. Yalnız maruzatıma başlama
dan evvelde bir üzüntümü huzurunuzda beyan 
•etmek istiyorum. 

Bugünkü basında, belki (birçoklarınız oku
muşsunuzdur, Enierji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı Sayın Kodamanoğlu, Garp Linyitleri işlet
mesinde çalışan '6 500 işçi adına Maden - îş Fe
derasyonu ile TKÎ. arasında düzenlenen toplu 
iş sözleşmesinin imza törenindeki konuşmaların
da «Maden Reformu Kanun tasarısı Komisyon
da görüşülürken Bor madenlerinin tamamen, 
linyitlerin ise kısmen Devlet eliyle işletilmesine 
ilişkin hükümleri bütün ıgücümle savundum, fa
kat Komisyon üyelerini ikna edemedim.» demiş
lerdir. 

Sayın Bakan bahsi ıgeçen madenlerin müzake
relerinde maalesef işlerinin çokluğu yüzünden 
Komisyonda bulunamamıştır. Komisyonumuz 
üyelerini bu şekil konuşma] arıyle töhmet altın
da bırakmalarını doğru bulmadım; üzüntüleri
mi huzurunuzda beyan etmek isterim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ YAVUZ 

ACAR (Devamla) — Hükümetçe hazırlanan ve 
Yüce Mieclise sunulan Madencilik Reform ka
nun tasarılarıyle Cumhuriyet Senatosu Giresun 
Üyesi Sayın İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının 
vermiş; oldukları Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri hakkında kanun teklifti 
ile, 680ı9 sayılı Maden Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi, aynı kanuna hâzı madde
ler eklenmlesi hakkındaki kanun teklifi ve Cum
huriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Sayın Ziya 
Termen ve 2l2 arkadaşının Madencilik Reformu 
kanun teklifi 83 Numaralı Geçici Komisyonu-
muzuda ariz - amik bir şekilde ine denilecek, yet
kili kuruluş ve müesseselerin de -görüş ve mütalâ
aları alındıktan sonra vâki değişiklikleriyle 
birlikte Madencilik Reformu Kanun tasarısına 
son şekli verilerek huzurunuza (getirilmiştir. 

Yüce malûmlarınız olduğu üzere, Madenci
lik Reformu Kanun tasarısı yapılan Hükümet 

teklifine göre üç bölümden oluşmaktadır. Birin
ci bölümde 6300 sayılı Maden Kanununun bâzı 
maddelerinin 'günümüzün ihtiyaçlarına göre de
ğiştirilmesi ve yeni bâzı maddelerin ilâve edil
mesi, ikinci bölümde söz konusu Maden Kanunu
nu yürütmek vie madenciliğimizi daha iyi yöne
tebilmek gayesiyle bir Maden Genel Müdürlüğü 
kurulması, üçüncü bölümde ise Maden Kanunu 
ve bu kanuna eklenen bâzı maddelerle geçici 
maddelerin konulması teklif edilmiştir. 

Hükümetin getirmiş olduğu kanun tasarısı 
ile sayın senatörler ve milletvekili arkadaşları
mız tarafından teklif edilmiş bulunan kanun 
tekliflerinin Geçici Komisyonda müzakeresi so
nucunda Madencilik Reformu Kanun tasarısı
nın bâzı maddelerinde 'görüş birliğine varılmış 
ve aynen kabul edilmiştir. Aynı şekilde yapılan 
geniş müzakereler neticesinde bu kanuna ait 
bâzı maddeler tadil görmüş, bâzıları ise tamamen 
metinden çıkarılmıştır. 

Madencilik Reformu Kanun tasarısının 83 
Numaralı Geçici Komisyondaki müzakeresi ne
ticesinde varılan sonuç kanun tasarısının 50 nci 
sayfasında özetle arz edilmiş olduğundan vo 
Başkanlık Divanı tarafından okunduğundan 
yeni bir tekrara lüzum görülmemiştir. 

Söz konusu Geçici Komisyon raporunda ka
bul edilen, tadil gören ve metinden çıkarılmış 
olan maddelerin tâbi oldukları işlemler birer 
birer sıralanmıştır. Burada Yüce Meclisimizi iş
gal etmemek ve daha fazla vaktinizi almamak 
gayesiyle maddeler hakkında Komisyon mütalâ
asını ayrıca tekrarlamaya ihtiyaç duyulmamış
tır. Ancak maddelerin görüşülmesi esnasında 
ihtiyaç duyulduğu zamanlarda gerekli mütalâa 
ve görüşlerimiz muhterem Meclis üyelerine arz 
edilecektir. 

Sözlerimi bitirirken Sayın Tekin Erer ar
kadaşımızın vermiş oldukları önergedeki sual
lerine cevap hazırlıyoruz, bilâhara arz edilecek
tir. 

Saygılar sunarım, efendim. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Böyle suale 
ıcevap verilmez, gitsin kendisi öğrensin. Yok 
yabancı şirketmiş, yok batıda şöyleymiş, yok 
bilmem neymiş... 

NACİ GAOIROĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, Komisyondan bâzı suallerim vardır. 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Bir 
açıklamada bulunmak üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Komisyon Sözcüsü arkadaşımın bir mütalâ
asını kısaca açığa kavuşturmak için birkaç cüm
le söyleyeceğim. 

Bu tasarının müzakeresi oldukça uzun sür
dü. Tümü üzerinde Sayın Komisyon Başkanı 
Hükümete bir oturum ayırdı ve hatırladığıma 
•göre 3 - 3,6 saat süre ile basma açık oturumda 
Hükümet bu meselelerdeki fikrini bütün geniş
liği ile izaiha çalıştı. Ayrıca, 'bu 'maddeyle ilgili 
müzakerelerde tekrar fikrimizi arz ettik, Komis
yon bu konuşmalar karşısında müddet istedi, 
«(Üzerinde çalışalım» dedi ve araya başka mad
deler girdi. 

Şunu ifade etmek istiyorum: Sayın Komis
yon Başkanının ve Komisyondaki müzakereleri 
takibeden bütün parlamenter arkadaşlarımızın 
ve basının bildiği gibi, Hükümet tasarıdaki hü
kümleri, gerekçelerini ıgereği kadar savunmaya 
çalışmıştır. Hiç şüphesiz Yüce Komisyon, Hükü
metlin beyanlarıyle ve iradesiyle asla bağlı de
ğildir. Hükümeti dinler, Hükümet Komisyonu, 
daha doğrusu Komisyon üyelerini ikna a çalışır. 
Belli ölçüde Komisyon, Hükümetin görüşlerine 
itibar eder, belli ölçüde etmez. Bu tamamen Ko
misyonun yetkisidir, hakkıdır. Buna hepimiz 
saygılı olmak zorundayız ve ben arkadaşınım 
bahsettiği toplantıda ve basma verdiğim yazılı 
demeçte «Komisyonun kararlarına kesin ola
rak saygılıyız, kanaatimizi muhafaza ediyoruz, 
kanaatimiz zaten Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında da derpiş edilmiştir, aksettirilmiştir. 
Yüce Mecliste fikrimizi arza ve savunmaya ça
lışacağız.» demişimdir. Anlıyorum ki, eksik neş
riyatın getirdiği bir alınganlık var. Bunu düzelt
mek için kısaca söz aldım. 

Teşekkür ederim. 

NACİ GAClROĞLU (Erzurum) — 'Sayın 
Başkan, Sayın Bakandan bâzı suallerim vardır. 

BAŞKAN — Daha sonra soralım. Mahfuz 
bulundurun, lütfen yazılı olarak da gönderin, 
daha sonra onu bir tertibe koyayım. 

D. P. Grubu adına Sayın Vedat önsal, buyu
runuz efendim, rapor üzerinde. 

D. P. URUBU ADINA MUSTAFA VEDAT 
ÖNSAL (Sakarya) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 

Madencilik reformu kanun tasarısı üzerinde 
Demokratik Parti Grubunun görüşlerini arza 
başlamadan önce, mevzu ile olan yakın ilgisi 
dolayısiyle reform kelimesinin ardına sığınıla
rak girişilen maksatlı propaganda ve hareket
lere temas etmek istiyorum. 

Ülkemizde son yıllardan, özellikle 12 Mart
tan sonra reform kelimesi en çok işitilen ve kul
lanılan kelimelerden birisi olmuştur. Ülkenin 
karşılaştığı politik, sosyal, ekonomik ve kültü
rel bütün meselelerinin, herkesin kendi inanç
ları istikametinde ortaya, attığı reform tedbirle
riyle halledilebileceği çok söylenir oldu. Bu re
formlar yapıldığı takdirde ülkemizde huzurun 
sağlanacağı, ekonomik kalkınmanın gerçekleş
tirileceği, sosyal adaletin tesis edileceği iddia 
edildi. 12 Mart öncesi bütün yurdu kaplayan, 
Devletimizi temelinden sarsan ve Cumhuriyeti
mizi yıkarak yerine kendi düşüncelerine uygun 
bir rejim ikame etmeyi hedef alan anarşik olay
ların sebebi olarak reformların yapılmamış ol
ması gösterildi. Türkiye'nin geri kalmışlığı, re
formların gerçekleştirilememiş olmasına bağ
landı. 

Reform, sihirli bir deynek olarak takdim 
edildi. Bu değnekle ülkemizin üstüne bir kere 
dokunulursa anarşik olayların biteceği ekono
mik kalkınmanın gerçekleşeceği ve sosyal ada
letin sağlanacağı havası verildi. 

Reform kelimesinin ardına saklanılarak oy
nanmak istenilen oyunlar sadece Türkiye'ye 
mahsus değildir. Son yıllarda bütün dünya re
form iddialarıyle mevcut nizamı yıkmak ve baş
ka bir rejimi yerleştirmek çabalarına sahne ol
muştur, ekonomik kalkınmasını gerçekleştirmiş, 
sosyal adaleti en geniş mânada tesis etmiş, ik
tisadî refahın zirvesindeki memleketlerde dahi 
reform iddialariyle ortaya çıkılmış olması, bu 
konudaki propagandanın maksatlı olduğunun 
en açık delilidir. 

Bir merkezden idare edilen aşırı sol, arzu et
tiği rejimi yerleştirebilmek için bütün dünyada 
reform sloganlarını ortaya atmıştır. 
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12 Marttan sonra, «Su katılmamış bir re
form kabinesi olarak Hükümetini takdim etmiş 
olmasına ve reformları süratle gerçekleştireceği 

• vaadine rağmen Erim anarşik olaylara mâni ola
madı. Ülkemizde sükûnu sağlayabilmek için ssı-
kıyönetime başvurmak mecburiyetinde kaldı. 
Bu gerçek de aşırı solun reform sloganlarını 
maksatlı olarak kullanmış olduğunun en açık 
deliliydi. 

Bu açık gerçeklere rağmen, memleket şart
larına uymayan, sosyal ve ekonomik hayatımız
da dengesizliklere sebebiyet verecek ve sadece 
aşırı sol çevreleri memnun edebilecek olan bir
takım tasarıların Hükümet tarafından Meclisle
rimize kabul ettirilmeye uğraşılmasının sebeple
rini anlamaya imkân yoktur. 

Bu konuda 12 Marttan sonra işbaşına gelen 
ve hepsi de reformcu olarak takdim edilen hü
kümetlerin, reform konusunda birbiriyle ciddî 
ihtilâflara düşmüş olması çok düşündürücüdür. 

Yüce Meclisin malûmudur : Su katılmamış 
reform kabinesi olan Birinci Erim Hükümeti bir 
toprak ve tarım reformu öntedbirler tasarısı 
hazırlayarak Yüce Meclise sunmuştu. Bu tasarı 
kanunlaştığı takdirde Türkiye'nin güllük - gü
listanlık olacağı, eğer Meclis bu tasarıyı «Son 
zamanlarda çok kullanılan tâbiri ile» yozlaştı-
rırsa gök kubbenin Meclisin üstüne çökebilece
ği imajı yaratılmıştı. Gelin bu tasarı hakkındaki 
hükmü yine bu reformcu kabinelerde yer alan 
ve konuyla ilgili sorumlu bakana bırakalım. 

- Bakınız Devlet Bakanı Sayın İlhan öztrak bu 
reform tasarısı hakkında Meclis kürsüsünden 
ne söylüyor : 

«Şunu hemen belirtmek isterim. İlk önted
birler tasarısı, Birinci Erim Hükümeti tarafın
dan sunulan tasarı eğer uygulansa idi, Türki
ye'yi büyük bir iç harbe sürüklemek üzereydi.» 

Ülkeyi korkunç maceralara sürüklemek üze
re reform perdesinin arkasında oynanılmak is
tenilen oyun karşısında dehşete düşmemek ka
bil değildir. 

Yüce Meclis gerekli hassasiyeti göstermesey-
di ve açık - kapalı tehditlere, ithamlara karşı di-
renmeyip bu tasarıyı kabul etseydi ne olacaktı? 
Reform kelimesinin arkasına sığınılarak ülke
nin kaderi ile kumar oynamaya kimsenin hakkı 
yoktur. Bugüne kadar böyle oyunların karşısına 
çıktık. Bundan sonra da bütün gücümüzle kar
şısında olacağız. 

Birinci Erim Hükümeti tarafından sevk 
edilen öntedbirler tasarısı hakkında duymuş ol
duğumuz endişeleri dile getirip bu tasarının 
karşısına çıktığımız zamanlar tutucu, reform 
düşmanı ilân edilerek ağır hücumlara muha-
taboluyorduk. Zaman bizi haklı çıkardı. Hem de 
yine reformcu kabinelerde yer alan mesul ba
kanın ağzından. 

Bugün yine aynı endişeleri taşıyoruz. Hükü
metçe hazırlanarak Meslice sevkedilen tasarı
lar, ancak aşırı solu memnun edecek tasarılar
dır. Ekonomik kalkınmayı aksatacak, sosyal 
dengeyi bozacak tasarılardır. 

Elbette Yüce Meclis isminin başına «refom» 
kelimesi takılmış olduğu için, aşırı bir devlet
çiliği getiren böyle bir tasarının kanunlaşması
na müsaade etmeyecektir. Onu, yurt gerçek
lerini gözönünde tutarak, yurt yararına değiş
tirecektir. 

Yurt gerçekleri ve yararı gözönünde tutu
larak böyle değişiklikler yapılması halinde, re
form tasarılarının yozlaştırıldığı iddialarını ise 
demokratik nizama saygı ve bu nizama olan 
inançla bağdaştırmaya imkân olmadığını ifade 
etmek isterim;. Yüce Meclisler bir tasarıyı yoz-
laştırmaz. Onu olgunlaştırarak memleket için 
daha yararlı hale getirirler. 

Çağın değişen ve gelişen şartlarına uygun 
olarak nizamlarda ve müesseselerde reform yap
ma ıslah tedbirleri getirme zaruretine inanıyo
ruz. Ancak bu reform, ıslah ve yenileme tedbir
leri her türlü doktoriner sapmalardan uzak, 
memleket şartlarına ve gerçeklerine uygun ol
malıdır. Bu istikamette getirilen her türlü re
form tedbirinin yanında olacağız. Bir azınlı
ğın fikriyatının reform adı altında millete zor
la kabul ettirilme çabalarını tesirsiz kılmaya ise 
bütün gücümüzle çalışacağız. 

Muhterem milletvekilleri, Madencilik refor
mu kanun tasarısı hakkında fikrimizi söylerken 
önce. Hükümet tasarısı üzerinde durmak iste
riz. Zira Sayın Bakanın gerekse 'Sayın Başba
kanın son günlerde verdikleri beyanlar, kendi 
tasarılarının Komisyonda uğradığı değişiklik
lerle zararlı duruma getirildiği intibaını verme 
istikametindedir. Bu bakımdan Hükümet tasa
rısının ne olduğu ve ne olmadığı, Yüce Meclis 
ve Türk Milleti tarafından tam olarak anlaşıl
malıdır. 
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İlk olarak şunu belirtmek isteriz : Hükümet 
tarafından hazırlanan tasarı, bâzı peşin hüküm
lerden, bâzı sloganlardan hareket edilerek ve 
dünyanın bugünkü gidişi nazarı itibara alınma
dan meydana getirilmiştir. Meselâ İngiliz işçi 
Partisinin son kongresinde programında yapı
lan değişiklikleri, Hükümet tetkik etseydi böy
le bir tasarı getirmezdi. Meselâ bugün Batı Al
manya'da iktidarda bulunan Sosyal Demokra
tik Partinin programını tetkik etseydi, Hükü
met yine böyle bir tasarıyı getirmezdi. Ayrıca 
Hükümet Karma Ekonomi prensiplerine inan
sa veya bu prensipleri iyice tetkik edebilse idi, 
gene böyle bir tasarı getirmezdi. Bütün bunlar 
bilinmediği için tasarı, yeni ve modern görüş
ler getirmemiştir. Taşıdığı ruh ve getirdiği hü
kümler Karma Ekonomi prensiplerine tamamen 
aykırıdır. Yabancı sermaye karşısında aldığı 
tavırla, daha açık bir ifade ile yabancı serma
yeyi maden sahasından kovmakla, modern eko
nomi ve dünyanın bugünkü gidişme ters bir isti
kamete yönelmiştir. Kendi kendine yeter bir 
ekonomi politikasını esas almıştır. Bunu alır
ken ne demirperde gerisi memleketlerinin çıoğu-
nun madenlerini yabancı sermayeye açtığım 
düşünmüş, ine de Türkiye'nin AET'ye girme ka
rarını nazarı itibara almıştır. Bu suretle hazır
lanan tasarı, bütünü ile, maden sahasına yük
sek bir verimlilik getirmekten uzak ve işletme 
kontrolünü tesirli kılmaktan mahrum bir tasa
rı olmuştur. Ne formaliteleri basitlestirere'k 
madenciliğe sürat getirmiş, ne de yeni teşvik 
unsurları ile bu sahada büyük hamlelerin mey
dana gelmesi için gerekli imkânlar sağlamıştır. 

Bütün bunlar muvacehesinde ve komisyon 
huzurunda Hükümet adına konuşan Sayın 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı («Tasarının 
komisyonda geçireceği değişikliklerle olgunla
şacağını» ifade etmesine rağmen, kendilerinin 
ve Hükümet Başkanının son beyanlarını izaha 
imkân bulamıyoruz. Bu beyanlardan çıkan mâ
na şudur : «Eğer komisyon kendi görüşlerine 
uygun birtakım değişiklik yapsa idi, tasarı ol
gunlaşacaktı. Aksini yapınca tasarı yozlaştı...» 
Hükümet, bu mânada meseleyi alıyorsa, bunu 
Yüce Heyete açıklamalıdır. 

Tasarının getirdiği yabancı sermaye düş
manlığı üzerinde uzun boylu durmayacağız. Bu 
mevzudaki inancımızı, bir kere daha ve çok kı

sa 'olarak ifade ederek geçeceğiz. Yabancı ser
maye için peşin olarak ne iyidir, ne de kötü
dür denemez. Ancak, yabancı sermayeyi maden 
sahasında iyi olarak, Türkiye'nin lehine ola
rak kullanmak, kalkınmamızda yardımcı bir 
faktör olarak kullanmak mümkündür. Hattâ 
bâzı sahalarda zaruridir, Bu mevzuda, yabancı 
sermayeyi memleketimizin aleyhine olmadan 
kullanabilecek güç ve bilgide idarî ve teknisyen 
kadrosu da Türkiye'de mevcuttur. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümet taraflın
dan hazırlanan tasarı, yabancı sermaye düşman
lığının yanında devletleştirme de getirmektedir. 
Devletleştirme getirmiştir ama, hesap ve ölçü 
getirmemiştir. Ne kadar maden ve teçhizat dev
letleştirilecek? Bunlar için ne kadar paraya ih
tiyaç vardır ve devlet imikânları nelerdir? Bun
ların hiç birisinin cevabı'olmadığı gibi, bunlar 
hakkında yapılmış etütler de yoktur. 

Peki nasıl devletleştireceğiz ve devletleştir-
ıdikten sonra memleketin hali aıe olacak? 

Bu sualin cevabını da Hükümet, herhalde ta
sarısını müdafaa ederken verecektir. Bir perso
nel kanununun milletimize kaça malolduğunu 
iyi bileni Yüce Heyetinizin Hükümetten hesap 
istemeye elbette halkkı vardır ve Hükümet bu 
hesabı getirmelidir. 

Tasarıyı hazırlayan Hükümetin bu konuda 
diğer memleketlerdeki tatbikattan haberi ol
madığı veya nazara almadığı anlaşılmaktadır. 
Bu hususu iki misalle Yüce Meclise arz etmek 
isteriz. 

Bunlardan biri liberal bir ekonomik sistemle 
kalkınan Japonya'dır. Diğeri de, 40 yıldan beri 
sosyalist bir parti tarafından idare edilen İs
veç'tir. 

Muhterem milletvekilleri, Japonya kalkınma 
yıllarında devletleştirmenin tam zıddı bir metot 
talkip etmiştir. Devletin elindeki bütün tesisleri 
çok ucuz fiyatla ve uzun vadeli ödeme şartları 
ile özel sektöre devretmiştir. Bunlardan ma
denlere ait sadece birkaç taneskııi arz ediyorum. 

Kosoka madeninin maliyeti 547 000 yen; 
halka, özel sektöre satışı 273 000 yen, vâde ise 
25 yıl. 

Anı madeni hükümete 1 606 000 yene malol-
muş, ama özel sektöre, halka intikali 337 000 
yen ile yapılmış, vâde ise 24 yıl. 
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Okuzu madeni devılete 150 000'e malolmuş; 
özel sektöre devredilişi 27 000 yeni», vâde ise 
15 yıl. 

Nagazaiki Tersanesi devlete 628 000 yene 
malolmuş; 459 000 yenden özel sektöre, özel te
şebbüse, halka intikal ettirilmiş ve vâde 25 yıl. 

Şurasını da ifade etmek isteriz ki, bugünkü 
Japonya'nın doğuşunu, devlet adamlarınım bu 
cesur hareketine bağlayan iktisatçıların sayısı 
büyük yekûn tutmaktadır. 

Devletleştirane veya devlet işletmeleri mev
zuunda vereceğimiz ikinci misal, yukarda da arz 
ettiğimiz gibi İsveç'tir. Bu memlekette maden
ler yabancı sermayeye açık olduğu gibi, maden 
işletmelerinin ide ı% 50'den fazlası özel sektörün 
elindedir. Diğer sanayi kolları ve ticarî işletme
lerin durumu da buna benzerdir ve bâzı misal
lerle bu görüşümüzü ifade etmek istiyorum. 

İsveç'te makine sanayiinin sadece !% l'i dev
letin ellinde, ı% 98'i özel sektörün elindedir. 
Kooperatiflerin elinde olan miktar ise j % l 'dir. 

Çelik ve saç sanayiinde devlet sadece!% 6'ya 
sahiptir, özel sektör \% 94'e sahiptir. 

Ormanlarım j % 25'i devletin elinde, j % 75*1 
özel sektörün elindedir. 

Tarım arazisinin .% 7'si devletin elinde, |% 
93'ü özel sektörün elindedir. 

Toptan ticaretin i% 95'i özel sektörün elin
de, geri kalan! *fo 5'i kooperatiflerin elindedir. 
Devletin elinde toptan ticaret yoktur. 

İşte sosyalist İsveç'in durumu ve işte libe-
ıral görüşlü Melen Hükümetinin Madem Reformu 
Kanun tasarısı... Kömür devletleşeeek, boraks 
devletleşecek, şu veya bu maden özel sektörün 
elinden alınacak. 

Muhterem milletvekilleri, bu tasarı münase
beti ile maden sektörünün bâzı hususiyetlerine 
daha işaret etmek istiyorum. 

1. — Madencilik riski en fazla olan bir sa
hadır. Bu bakımdan büyük teşvik tedbirleri 'ge
rektirir. Bugüne kadar memleketimizde maden 
sahasına böyle tedbirler getirilmemiştir. 

2. —> Maden cevheri tarifini tam olarak tes
pit etmek gerekir. Genel olarak maden yatakla
rının bitmesi diye bir şey bahis konusu olamaz. 
Ancak bulunduğumuz zaman içinde, ekonomik 
olaralk çıkarılması ımümkün olan madenden bah
sedilebilir. Bu balkımdan «madenlerimiz bitiyor, 
bitti, nesillerin hakkı gidiyor.» gibi birtakım 
(korkulara kapılmaya mahal yoktur." 

j 3. — Türkiye'mizin madenciliğinin bâzı 
I özellikleri vardır. Memleketimizdeki maden iş

letmeciliği binlerce yıl önce başlamış ve hemen 
I her devirde işletme yapılmıştır. Dolayısıyle bi-
I zim madenlerimiz zor çıkarılan ve büyük yatı-
I rımlar gerektiren madenlerdir. Maden meselesi 
I görüşülürken bu önemli nokta unutulmamalıdır. 
I Türkiye'nin imkânları ile bu önemli nokta ara

sındaki bağ gözden uzak tutulmamalıdır. 

4. — Dünya madenciliği düşük cevherli ve 
büyük rezervli sahalara doğru yönelmektedir. 

I Bü ise ileri teknik, büyük sermaye ve maden or
ganizasyonunu gerektirmektedir. Türkiye'nin 

I imkânları ile bu gidiş arasındaki zıtlık, ma
denciliğimizde hiç unutmayacağımız noktalar
dan biridir. 

I Bütün bunları nazarı itibare alırsak Hükü-
I metin hazırladığı tasarının ne kadar eksik ve 

Realitelerden uzalk olduğu bir kere daha ortaya 
çılkmış olur. Türkiye'de madenlerimizin zaten 
(/c 80 kadarı devletin elinde olduğuna göre, dev
letleştirmeyi reform saymaya ise imkân olmadı
ğı ortadadır. O halde Hükümet, 'getirdiği tasa
rısının Yüce Meclisten aynen çıkması için, yeni 

I ne gibi mucip sebepler getirecektir? Bunları öğ-
I renmek isteriz. Elbette bunlara da cevaplarımız 
I olacaktır. 

I Muhterem Milletvekilleri, gelelim komisyon
lardan çıkan tasarıya. Tasarı komisyondan çı
kanken geldiği gibi çıkmamıştır. Oldukça bü-

I yük değişikliklere uğrayarak çıkmıştır. Ancak, 
I bu değişiklikler tasarının kusurlarını tashih et-
I miş, zararlarını azaltmış ve tasarıya, eski kamu

na benzer bir mahiyet vermiştir. Tasarı bu hali 
I ile hükümet tasarısının ihtiva ettiği yabancı ser-
I maye düşmanlığından kurtulmuş, .devletçilikten: 
I epeyce uzaklaşmış ve ımadenciliğimiz için tehlike 
I olmaktan çıkmıştır. Ancak, kabul etmek mec-
I buriyetindeyiz ki; madenciliğimizin istediği bir 
I tasarı da olamamıştır. Maden sahasına büyük 
I seümaye akımını sağlayacak, mevcut işletımele-
I rin prodüktivitesini artıracak ve nıadenlerimi-
I ain millî gelir içimdekini nispetini süratle yük-
I se'ltec'ek, yeni ve modern tedbirler getirmemiş

tir. 

I Yüee Komisyon üyeleri haklı olarak, ancak 
I Hükümet tasarısının zararlarını ortadan kaldı-
| racak değişiklikler yapmakla uğraşmışlardır. 

- 464 — 



»M. Meclisi B : 24 20 . 12 , 1972 6 : 1 

Biz, Demokratik Parti Grubu olarak,' de
ğişikliklere bütün olarak katılıyoruz. Maddeler 
halikında yeri gelince fikirlerimizi arz edece
ğiz. 

Demokratik Parti Grubu Adına Yüce Mec
lisi hürmetlerimle selâmlarım. (D. P. sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın Naihit Menteşe, buyurunuz. 

A. P. GRUBU ADINA NAHİT MENTEŞE 
(Aydın) —Sayın Başkan, sayın milletvekilleri: 

lEnerji ve tabiî kaynaklar kesiminde yapıl
ması düşünülen ve Enim, Hükümetlerince hazır
lanıp, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan 
ve Melen Hükümetlerince benimsenen Maidenci-
lik Reformu Kanun tasarısı ile Petrol Reformu 
kanun tasarısı, Millet Meclisi Geçici komisyon
larımda görüşülüp, Yüce Heyetinize takdim 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bugün müzakeresine başladığımız, bunlar
dan illki olan, Madencilik Reformu kanun tasa
rısıdır. Gerekçesinde belirtildiği üzere, bu ta
sarı madenciliğin çeşitli sorunlarını çözmek ama-
cıyle alınmıştır. 

Özetlemek gerekirse tasarı; 
1. 6309 sayılı Maden Kanununun bâzı mad

delerini, günümüz gereklerine uyacak biçimde 
değiştirmek üzere, bâzı yeni ek ve geçici mad
deler ilâvesini. 

2. Maden Kanununu yürütmek ve madenci
liğimize yön vermek için kurulacak, Maden Ge
nel Müdürlüğü hakkında esasları tespit etme
yi öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesin deki iddiaya göre; do
ğal kaynaklarımızı hızla harekete geçirici, fay
dalanma oranını artırıcı ve tahribat önleyici 
tedbirlerin alınması, bu tasarı ile mümkün ola
caktır. 

Ayrıca, Maden işleri Genel Müdürlüğünün 
kurulması, maden işlerinin yürütülmesinde mü-
essiriyeti sağlayacaktır. 

(Sayın milletvekilleri; madencilik sahasında 
özlenen hedef, daha çdk istihsal etmek, daha fazla 
ühracet'mektir. Yeraltında yatan bir servet ile 
öğünmek yerine, işleyen bir yeraltı servetine 
Baihiıbolımalıyız .Maden Reformu ve Petrol Re-
forjmu çalışmaları, bu amaca dönük olmalıdır. 
Ayrıca, üretilen yeraltı servetleri kendi imkân

larımızla mamul hale getirilmeli, hiç olmazsa 
yarı mamul olarak ihracedilmelidir. Adalet Par
tisinin ve Demirel hükümetlerinin amacı bu 
olmuştur. Adalet Partisi iktidarları, madencilik 
ve petrol kesimlerinde büyük atılımlara giri
şirken, .mevzuatta da reform ihtiyacını daima 
hissetmiştir. Seçim beyannamelerimiz ve Hükü -
met Programlarımız hep bunu ifade etmiştir. 
1968 yılında sevkedilen Maden kanunu tasarı
sı, 1970 yılında sevkedilen Petrol Reformu tasa
rısı, bu ihtiyacın neticesidir. 

ıŞu hale göre; Adalet Partisini reformların 
karşısında gibi göstermek, insaf ile kabili telif 
değildir. Reformların yozlaştırılması da, hiç 
bahse konu değildir. Reformu bir devletleştir
me 'olarak kabul etmek de, mümkün değildir. 
Reformda iyileştirme mevcuttur, sayın arka
daşlarım. Devletin herşeyi iyi yaptığını söy
lemek ve savunmak mümkün değildir. Onun 
için, reform ile Devletleştirme birbirine karıştı
rılmamalıdır. Herşey devletleştirme, aslında 
ferdî iktisadî kişi olmaktan çıkartmaktır ve 
kaynakları hareketsizliğe mahkûm etmektir. 

Daha çok kişiye iş sağlama, ancak daha çok 
iş yeri açmakla mümkündür. Daha çok iş yeri 
açılmasını teşvik edeceksiniz, yahut etmeyecek
siniz. Bu tercihi yapacağız arkadaşlar. Bunlar
dan birisi, fukaralıktan kurtulma, diğeri fuka
ra kalma tercihidir. Daha çok iş yeri açılma
sına karşı çıkmanın yollarından biri, bunun 
sadece Devlet tarafından yapılmasını öngörmek
tir. Devletin yapacağı mahduttur. Öyle ise, hür 
(teşebbüs hakkı, aynı zamanda memleketin iş
sizlik ve fukaralık mücadelesinde ferde görev 
verme imkânını da beraber getirmektedir. 

Anayasamızın 130 ncu maddesinde, tabiî ser
vetler ve kaynaklar sahasında ferde görev ve
rilmesi öngörülmüştür. Komisyonda, petrol re
formu müzakerelerinde, Anayasanın 130 ncu 
ımaddesi uzun uzun tartışılmıştır. Anayasanın 
130 ncu maddesi gayet açıktır. Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Sayın Bakanı Kodamanoğlu, bu ko
nuda Komisyonda güzel bir beyanatta bulun
muşlardır. Anayasanın 130 ncu maddesini iyi 
bir şıekiiMe tefsir etmişlerdir. Yani, devletin 
arama ve işletaııeyi doğrudan doğruya kendisi
nin yapabileceğini veya özel teşebbüs ile yapa
bileceğini veyahut doğrudan doğruya özel te
şebbüsün yapabileceğini, beyan etmişlerdir. 
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«ıBunun tercihi, Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne aittir» demişlerdir. Biz bıı kanaate iştirak 
ettiğimizi belirtımek isteriz. 

ıSaym milletvekilleri; Türkiye maden kay
makları bakımından zengin bir ülkedir. Tam mâ-
nasıyle sistematik ve ilmî aramaların yapılma
mış olmasına rağmen, bâzı zengin rezervli ma
denlere raslanimaısı, yurdumuzun madencilik ba
kımından geniş imkânlara sıahibolduğu kanaatli
ni desteklemektedir. Ancak bugüne kadar ma
denciliğimiz, ekonomik kalkınmamıza olumlu 
istikamette etkili olamamıştır. Yurdumuz ma
dencilik gelirinin gayrisâfî hâsılanın uzun yıl
lar, % 1,5'u seviyesini aşamadığı bir gerçektir. 
Gerekçede de görüldüğü gibi, bâzı yıllar mıaden 
ithalâtı - -ki, buna petrol da dahildir - ihracat
tan önemli ölçüde fazla olmuştur. Yani maden
cilik sektörü, dış ticaret açığı bakımından - pet
rolü de dahil etmek suretiyle - kemdi içinde dahi 
dengeli olamamıştır. 

Halbuki uzmanların belirttiklerine göre; 
memleketimiz, maden kaynaklanılın iyi işletil
mesi suretiyle her yıl 600 milyon, ile 1 milyar 
dolara yıaıkm döviz kazanacak potansiyele sa
hip bulunmaktadır. 

Şu halde, reform yapmak ve bu kesimde atı
lım yapmak mecburiyeti açıktır. Madencilikte 
atılım yapmalım, çok çeşitli ve aynı hedefe yö
nelmiş tedbirler manzumesini gerektirdiği bi
linmektedir. Yürürlükte olan 6309 sayılı Ka
nun yetersizdir, tadil edilmesi lâzımdır. 

Belirttiğim gibi; Adalet Partisi ihtidan da bu
nu görmüştür. Madencilik reformu kanun tasarısı
nı 1968'de sevk etmiştir. Ancak, çeşitli obstrüksi-
yonlaıia burada, yani gensoru önergeleriyle gö
rüşülme imkânına Türkiye Büyük Millet Meclisi 
sahiholaımamıştır. 

Mevcut kanun; madenlerimizin iyi işletilme
si için gerekli teşvik unsurlarını, esas şartları, 
teknolojik icapları ikinci plânda tutanaktadır. 
Arama ve işletme hak, imtiyaz ve ruhsatlarının 
şekle müteallik hususlarını ön plâna almakta
dır. Yürürlükteki kanun; esası ştekle feda eden 
bir temel felsefeye dayanmaktadır. Kamu kesi-
imi de dahil olanak üzere istifçiliğe imkân ver-
imektıedir. Kaımu kesiminde de istifçilifc vardır, 
özel teşebbüste de istifçilik vardır. Halbuki 
esas mesele - bunun rakamlarını da vermek 
mümkün, zamanınızı almak istemiyorupn - «di

lekçe nasıl verilecek, değil, maden nasıl aranıla
cak ve işlenecektir» meselesidir. Nasıl daha çok 
anaden üreteceği ve ihracedeceği, nasıl döviz 
kaynaklarını geliştireceği, bütün bizim için me
sele, reform bu muhteremi arkadaşlarını. 

Yeni madencilik reform tasarısı bunlara açık 
çare bulamamıştır. Münakaşaların bu yönde ya
pılması ieabcderfcen, Komisyonun yaptığı deği
şiklikler münakaşa konusu olmaktadır. Tasa
rı daha Meclise sevk edilmeden, âdeta yurt el
den gidiyormuş gibi kıyametler koparılmıştır 
muhterem aıkadaşlanm. 

Esasında mesele reformsa, yer altında yatan 
işlenmeyen madenleri yer üstüne çıfcanmak. Biz 
reformu böyle anlamaktayız. Daha çok kazanç, 
daha çok istihsal, daha çok ihraç. 

ıNACt GACIKOÖLU (Erzurum) — Sol basın, 
malûm çevreler... 

NAHfT MENTEŞE (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, Komisyon ne yapmıştır? 

Komisyon; «kamulaştırma ve yabancı serma
ye» hükümlerini çıkarmıştır. Çok teknik olan ve 
bu seviyede kalması icabeden ve bütün dünya 
maden kanunlarında yer alan hükümlere tasarı 
bünyesinde yer vermiş. Yani, kamulaştırmaya 
yer vermiştir, yabancı sermayeye yer vermiştir. 
Çok teknik olması icabeden bir kanunda bunla
rın yer alması mümkün değildir. 

Bütün dünyadaki maden mevzuatı tetkik 
edilirse, arama ve işletme faaliyetlerinin maden 
yataklarını tahribetmeyecek ve israfa meydan 
vermeyecek, muasır teknik usullerle ve ehil el
lerle tanzim ve idamesini sağlamak maksadıyle 
tedvin edilir. Maden kanunları genellikle ma
denciliğin diğer iktisadî faaliyetler yanında bü
yük rizikolarla dolu özel ve müstesna bir ehem
miyeti haiz olduğu .gerekçesinden hareket edile
rek, bir taraftan teessüs edecek haklara ait mu-
(ameleleri ihtilâflara yol açmayacak şekilde sü
ratle yürütecek, diğer taraftan bu hakları hi
maye edecek teknik ve inzibati seviyedeki mev
zuatı içine almaktadır. 

Yabancı sermayeden ne ölçüde istifade edi
leceği ve bunun rejimini tayin, devletin iktisadî 
(politikam ve genel siyaseti ile alâkalı hususlar
dır ve bunun bu maden kanunu çerçevesinde 
mütalâası yersizidir. Esasen tasarı gerekçesinde, 
«yabancı sermayenin madenlerden sağlanan ge
lir içinde % 1 gibi cüzi ve ehemmiyetsiz bir yer 
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işgal...» ettiği açıklanmasına' rağmen ters bir 
tez müdafaa edilmiştir. Tasan gereıkç.esini açı
nız, gerelkçjede, yani % 1,5'un. içinde - madende 
gelirimiz gayrî safi millî hâsıla olaraik % 1,5'-
tur - yüzde l'e dahi yaklaşunamıalkitadır yabancı 
seıımıaye... Bu şekilde tasarıda müdafiaa edilme
sine rağmen ters bâr istikamet tutulmuş, teîknik 
bir kanunda yer almaması icaibeden yabancı ser
maye konusu bu kamında yer almıştır. 

Münferit kanunlarla yaibancı sermaye ve ka
mulaştırma hükümleri vazolunduğu takdirde 
münferit kanunları tadil keyfiyetiyle karşı kar
şıya kalınacaktır. Yabancı sermayeyi bir kül ola
rak mütalâa etmek icalbeder.Yaibancı sermayenin 
yurdumuza gidişi 6224 sayılı Kanuna göre tanzim 
edilmektedir ve yabancılara ait maden projeleri 
Devletin daha yüksek iktisadî politikası açısın
dan en iyi şekilde ve her zaman bu yoldan değer
lendirilmektedir. Bu yol, Devletin umumî ve ik
tisadî politikasına göre de alınacak kararname
lerle ve ek kanunlarla mümkün olmaktadır. O 
takdirde 6224 sayılı Kanunla imkân bahşedil
miştir, 6224 sayılı Kanun tüm yabancı sermaye
yi tanzim etmektedir, eğer Yabancı Sermaye Ka
nununda değişiklik yapmak iieabederse Hükümet 
bunu ayrıca Yüce Meclislere sunmalıdır. O tak
dirde, "bunun üzerinde düşünmek 'bizlere düşe
cektir. 

Kamulaştırma için aynı hususu söylemek is
terim. Kamulaştırılacak yeraltı servetleri ayrı 
bir kanun konusudur. Kaldı ki, bizim kanaati
mize göre kamulaştırma istikametinde bir karar 
almadan, bu sahada geniş Devlet masraflarına 
girişmeden bu madenlerin kamulaştırmasının en 
son çözüm tarzı olduğu, devletleştirmeden baş
ka çözüm tarzları varsa onların en yararlısının 
tercih edilmesi gerektiği yolundaki tarafsız ve 
ciddî bir tetkikten sonra karar vermek gerekir. 
Nitekim, 'bilmektesiniz ki, Adalet Partisi hükü
metleri bor minarellerinde bu yolu tutmuş, Kır-
ka'da beş maden yatağını kazaî yolla Devlete 
kazandırmıştır. Bugünkü Devletin elinde bulun
duğu boraks rezervinin hemen hemen yarısı ka
zaî yolla, - yarım milyardan fazla tondur - ka
zandırılan bir yataktır. Evvelemirde bu yollar 
araştırılmalı, 6 ncı yer Hükümet tarafından iyi
ce takibedilmelidir. Bunun münakaşaları, arz 
ettiğim üzere, eğer bunlar için gelecek özel ka
nunlar olduğu takdirde ki, kamulaştırma için 

aynı şeyi söylüyorum, yabancı sermaye için aynı 
şeyi söylüyorum bunun burada münakaşası bi
zim için mümkün olacak. Bu çok teknik olan bir 
kanunda buna yer vermek herhalde, demin de 
arz ettiğim üzere, doğru değildir. 

Sayın milletvekilleri'; tajbiî kaynaklar ve ener
ji kalkınmasını gerçekten özleyen ulusumuzun 
itici güçleridir. Millî yararları en iyi şekilde 
kullanmak gerekir. Hedef; daha çok üretmek, 
daha fazla ihraç etmek ve aynı zamanda daha 
çok kişiye iş (bulmak, işsizlik ve fukaralıktan 
memleketimizi kurtarmak olmalıdır. 

Maddeler üzerinde yeri gelince mütalâa ser-
dedilecektir. Teşekkürlerimi ve saygılarımı arz 
ederim efendim. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Parti Grubu 
adına Sayın Sezai Orkunt, buyurunuz efendim. 

CUMHURİYETÇİ PARTİ GRUBU ADINA 
SEZAİ ORKUNT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

2 Şubat 1972 tarihinde Erim Hükümeti ta
rafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 
Madencilik Reformu kanun tasarısı, Meclis için
de şartların gereğine uygun bir süratle komis
yonlarda işlem görmemiş, ancak 4 ay sonra Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonundan Genel 
Kurula gelmiş ve orada da 7 Haziran 1972'de 
Geçici Komisyon teşkili ile birlikte bu komisyo
na havale edilmiştir. 

22 Haziran 1972'de tasarının müzakerelerine 
başlayan 83 numaralı Geçici Komisyon 16 Ara
lık 1972 tarihinde çalışmalarını tamamlayarak 
raporunu Millet Meclisi Başkanlığına sunmuştur. 
Bu suretle önemli bir kanun tasarısı 10 ay süre 
ile -Millet Meclisinde kalmıştır. 

Kanun tasarısının komisyonlarda (müzakere
si sırasında belirlenen görüşler esas itibariyle 
şunlar olmuştur : 

Tasarının reform niteliği yoktur. Tasarı ma
den sektörünün sorunlarını kapsayan bir nite
likte değildir; tasarı, Anayasaya uygunluk sı
nırlarını zorlamaktadır; tasarı partiler üstü bir 
politikadan ziyade bir siyasî partinin program 
ve kararlarına uygun önemli hükümler getir
mektedir; tasarı, Türkiye'nin uluslararası iliş
kilerini ve anlaşmalarını gözönünde bulundur
mamaktadır; tasarının gerek genel gerekçesi, 
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gerekse madde gerekçeleri İçtüzüğün 66 ncı 
maddesinin aradığı sarih ve müdellel vesikala
ra dayalı değildir. 

Görülüyor ki, Komisyonda esas itibariyle 
Hükümet tasarısına karşı daha başlangıcında 
yapıcı bir ilgiden çok, onu peşinen redde çalı
şan bir gerekçeler manzumesi önümüze çıkarıl
maktadır. 

Bunun esasım da gerçek ve tüzel yabancı ki
şilere maden aramasının yasaklanması teşkil et
mektedir. Oysa, kanımızca kanun tasarısının 
reform niteliği sadece bu maddede yatmaktadır. 
Tasarı Devlet tekelciliğini de getirmemekte, bu 
hakkı ehil Türk vatandaşlarına, kamu iktisadî 
teşekkül ve teşebbüslerine, diğer yetkili kamu 
idarelerine ve şirketlere de vermektedir. Bu du
rumu ile tasarı yeraltı servetlerimizin işletilme
sinde yabancı şirketlerin halen ve gelecekteki 
sermaye gücü ile kuracakları tekelci manialara 
set çekmektedir. Dünyanın her bucağında zen
gin maden kaynakları, stratejik mahiyetteki 
madenler büyük yabancı şirketlerin ve tröstle
rin kontrolü altındadır. Türkiye yabancı serma
ye baskısının kapitülasyona varan ağır sömürü 
şartlarından çıkarak bugüne ulaşabilmiştir. Sa
dece Türkiye'nin mazide geçirdiği siyasî ve eko
nomik bakımdan zayıf bir ülkenin başına gele
ceklere en bariz örnekleri ihtiva eden tecrübe, 
yabancı sermayeyi yeraltı kaynaklarının işletil
mesinden bir müddet daha uzak tutmaya yeter
lidir. Bu meselede aşırı liberal görüşlere yer ve
rilmesine de ciddî bir sebep mevcut değildir. 
Kaldıki, 6309 sayılı Maden Kanunu ve Anaya
samızın 130 neıı maddesi «Madenler Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında olup içinde bulun
dukları arzın mülkiyetine tabi değildir.» demek 
suretiyle genel hükmünü vermiştir. Bu tasarı 
ile değiştirilen kanunun 13 ncü maddesi bu ge
nel hükmü millileştirme vasfıyla ahenkli bir ha
le getirmiş bulunmaktadır. 

11 Mart 1954 tarihinde neşredilen 6309 sayı
lı Kanunun yabancı sermayeye imkân veren hü
kümlerinin tatbikatından 16 yıl geçmiş olmasına 
rağmen, madenlerimizden sağlanan gelir için
de yabancı sermayenin payı, verilen bütün teş
vik edici imkânlara rağmen, % 1 olarak görül
mektedir. Bu düşük pay da yabancı sermaye
nin savunulmasını mâkul göstermeyecek en ba

sit faktörlerden biri olarak görülmelidir. Eğer 
madenlerimizden sağlanan gelir içinde yabancı 
sermayenin payı yüksek bulunsa idi, böyle bir 
geliri kaybedip etmeme meselesi üzerinde eko
nomik ve ticarî açılardan durmak, daha dikkat
li olmak belki mümkün olabilirdi. Ancak, 16 
yıllık tatbikatın sonunda % l'den bir şey getir
meyen yabancı sermayenin savunulacak tarafı 
bu yönde yoktur. Kaldı ki, Hükümet tasarısı 
tam bir Devlet tekelciliğini de öngörmemekte, 
ehil Türk vatandaşına ve millî sermayeye ve 
şirketlere maden arama imkânını vcmektedir. 
Katkısı pek düşük bir yabancı sermaye anla
yışının üzerinde bu derece ısrarlı duruşun Hazine 
menfaati ve fert mutluluğu ile alâkalı olduğunu 
da ne iddia etmek, ne de ona inanmak mümkün
dür. 

Temennimiz, Geçici Komisyonca değiştirilmiş 
şekli ile bu tasarının çıkmamasıdır. Bu tasarı
nın Anayasaya aykırılığı da bahis konusu değil
dir. Karma ekonomi prensipleriyle çelişen bir 
yönü de yoktur; aramayı Devlet de yapar, ehil 
Türk vatandaşı da yapar. Her halde Anayasayı 
yabancı sermayeyi himaye eden bir yoruma tabi 
tutmak gibi bir zorlama yapılmayacaktır. 

Bu tasarının 6309 sayılı Maden Kanunu ile 
bâzı maddelerini değiştiren 271 sayılı Kanunun 
ferde tanıdığı hukuku tehdit ve tahdidettiğini 
de kabul etmemiz mümkün değildir. 

Madenlerin aranmasının yabancı sermayeye 
kapatılması meselesini sol doktrin mihrakları-
nin teşviklerine bağlamak, böyle görmek ve de
ğerlendirmek ne kadar yanlış ise, aşırı bir mil
liyetçilik olarak da görmek o derecede yanlış
tır. Diğer taraftan biz bu tasarının yürürlük
teki 6224 sayılı Yabancı Sermaye Kanununu 
ihlâl edeceğini de zannetmiyoruz. Bu böyle ol
duğu gibi, bu tasarının uluslararası mükellefi
yetlerimizle çelişkili bir durum yarattığını da 
kabul etmiyoruz. Uluslararası mükellefiyetler
de veya örneğin Ortak Pazara katılma yolun
daki bir ülke olarak karşımıza çıkarılması muh
temel ciddî itirazlara, bu gibi millîleştirme ka
rarlarımızın engel teşkil edeceğini her halde biz 
ileri sürmemeli, veyahut daha peşinen buna ken
dimizi inandırmamalıyız. Başkalarının itirazına 
peşinen hak verenlerin beynelmilel müzakere 
masalarında güçsüz kalacakları da aşikârdır. 
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Değerli arkadaşlarım, bor mineralleri hepi
nizin bildiği gibi, rezerv bakımından Amerika 
Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliğinden 
sonra gelmektedir. Belki de daha iyi bir araş
tırma yaparsak eşit bir durumdadır. Yine bil
diğiniz gibi, Amerika Birleşik Devletlerindeki 
bor minerallerinin tenor derecesi % 25 civarın
da iken Türkiye'deki cevher % 40'tır. Cam, sa
bun ve deterjan, sır ve emaye, ziraat endüstri
sinde kullanılan bir madde olarak bor mineral
leri, endüstride çok geniş bir uygulama sahası 
bulmuş, dünyada pek az bölgede çıkan bir mad
dedir. Bu özelliğini de göz önünde tutmak mec
buriyetindeyiz. Jet ve roket yakıtlarında kulla
nılan boranlar, renksiz sıvı veya gazlardır ve 
bu bileşikler en fazla hıza, atom ağırlığı en az 
olan yakıtlarla ulaşan jet ve roket motorları 
için en uygun yakıt maddeleridir. Bu durumla-
rıyle bor, mahiyeti itibariyle stratejik bir mad
dedir. Bir madde stratejik önemi haiz olduğu 
zaman, onun üzerinde sadece ticarî gayelerle 
düşünülemez. Böylesine sanayide geniş bir uy
gulama imkânı olan ve aranan bor mineralleri 
Devletin elinde maden sahasında iyi bir dış pa
zarlık gücü iken, bunu rahatça yabancı serma
yeye peşin hükümlerle sattırmanın mânası da 
yoktur. Her halde uluslararası pazarlık bakı
mından da böyle bir hakkın elde tutulmasında 
büyük fayda vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bor üzerinde 9 millî 
işletmenin ikisi Kamu İktisadî Teşebbüsü ve ye
disi de, doğrudan doğruya % 100'ü Türk ser
mayesi olmak üzere, özel teşebbüs elindedir. 
Sadece Balıkesir'deki Fransız işletmesi % 100 
Fransız sermayesine; Emet'teki boraks işletme
si de % 80 İngiliz - % 20 Türk sermayesine da
yalıdır. Bu yabancı şirketlerin satış sahaları da 
ilgi çekicidir. Fransızlar kendi memleketlerine 
satış yapmaktadır; İngilizler de kendi memle
ketlerine özellikle satış yapmaktadır ve yine bu 
şirketler bunların dışında Amerika'ya ve Japon
ya'ya, yani Batı dünyasına satış yapmakta ve 
son yılların rakamlarını alırsak bunun miktarı 
130 bin tona varmaktadır. Buna mukabil Dev
let, elindeki imkânlarla üretimini dünyanın di
ğer memleketlerine ve özellikle Doğu Avrupa 
memleketlerine yapabilmektedir. O halde Dev
letle yabancı sermayenin ihraç, alanları Batı 
.Avrupa ile Doğu Avrupa ve diğer ülkeler ol

mak üzere kendiliğinden ayrılmıştır. Neden bu 
130 bin tonluk üretimi Devlet, fiyat kontrolü 
bakımından da elinde tutmasın. 

Yine görüyoruz ki, Devlet düşük fiyatla di
ğer memleketlere satış yapmakta; - takriben 
26 dolar civarında - ama Batıya İngiliz ve Fran
sız şirketinin yaptığı fiyatlarda da bu miktarın 
33 dolara çıktığını görüyoruz. O halde bu fiyat 
farklarının da Devletin kontrolü altında bulun
masında tabiî bir fayda görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, 10 sene sonra, bor mi
nerallerinin, yapılan tahminlere göre, ihraç se
viyesinin bir milyon tonu aşacağı bilinmektedir 
veyahut tahmin olunmaktadır ve bunun 400 bin 
tondan fazlasının Amerika'ya, aynı miktarın 
Avrupa'ya ve takriben 150 bin ton kadarının da 
diğer ülkelere ihracolunacağını da bilmekteyiz. 
Bu 800 bin tondan fazla Batıya ihracatın Dev
letin ve millî sermaye ile teşekkül eden mües
seselerin elinde ihracedilmesinde elbette daha 
başka bir anlam, daha başka bir fayda vardır. 

Maden aramada yabancı sermayenin bize 
teknoloji getirdiğine de inanmıyoruz. Bize ma
den arama meselesinde üstün bir teknoloji geti
rileceğine de kaani değiliz. Yerlerini de gördük
ten sonra edindiğimiz kanaat bundan başka bir 
şey değildir. 

Bu arada yabancı sermaye ile ilgili bir nok
ta da gözümüze çarpmaktadır. Meselâ, manyezi 
üzerinde faaliyet gösteren 2 yabancı firmanın 
Türkiye'de aynı hammadde ile imali mümkün 
olan manyezi tuğlaları imal yerine, bunları dü
şük işçilik ve düşük nakliye imkânlarından fay
dalanmak suretiyle ihracettiklerini, sonra dışa
rıda mamul manyezi tuğla halinde Türkiye'de 
sattıklarını da görmekteyiz. Bunu kendi imkân
larımızla herhalde burada değerlendirmek ve 
bunu mamul hale getirmek de mümkündür. 
Böyle bir ticaretin de zannediyorum ki, savu
nulacak bir tarafı mevcut değildir. 

Bu itibarla yabancı sermayenin Türk ma
denciliği bakımından savunulacak hiçbir yönü
nü görememekteyiz ve bu anlayışla da Hükü
met tasarısının Yüce Meclise sevk şekliyle ka
bul edilmesini ve bu hususta maddelerin müza
keresine geçildiği zaman da maddelerle ilgili 
sunmuş olduğumuz önergelere iltifat buyuru]-

I masını saygıyle arz ederiz. 
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BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Hüdai Öral, buyurunuz efen
dim. 

C. II. P. GRUBU ADINA HÜDAİ ORAL 
(Denizli) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; ; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ma
dencilik reformu kanun tasarısı üzerinde görüş
lerimizi sunmaya çalışacağım. 

Madencilik reformu kanun tasarısı tüm re
form niteliğini yitirmiş biçimde Yüce Meclise 
gönderilmiş bulunuyor. Tasarı, Geçici Komis
yonda aldığı son biçimiyle dış ve iç azınlık çı
kar çevrelerinin yararına, bâzı teknik değişik
likleri taşıyan doğal kaynaklarda halkımızın 
ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bu
lunacak köklü reform anlayışına yer vermeyen 
nitelik kazanmıştır. 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulu
nan ve aranması ve işletilmesi hakkı Devlete ait 
olan doğal kaynaklarımızın kapıları ardına ka
dar yabancı şirket ve sermayeye açıldığı gibi, 
en önemli, rakipsiz bor yataklarımızın kamu 
eliyle işletilmesi olanakları ortadan kaldırıl
makta, dünya bor tuzu yataklarının % 9ö'mı, 
rafinajının % TO'ini, dünya ticaretinin % 80'ini 
elinde tutan ve yüz yıla varan bir süreden bu 
yana Türk bor minerallerini kontrolü altında 
tutmak isteyen bir yabancı şirketin monopolü
me terkedilmiş bulunuyor. 

Kömür yataklarımızın kamu kesimi eliyle 
işletilip değerlendirilebilmesi bir yana itilerek, 
enerji sorununun çözüm yolu kapatılmaktadır. 
Madenlerimizin yabancı şirketlerin elinde top
lanmasına ve yabancı şirketlerin kontrolü altı
na girmesine yol açan bu tutum Türk halkının 
ekonomik ve siyasal bağımsızlığına yönelmiş 
çok tehlikeli bir davranıştır. 

Ulusumuzun geri kalmışlık çemberini kırıp 
insan haysiyetine yaraşır yaşama düzeyine ula
şabilmesi için kendi öz topra'klarmm altına da, 
üstüne de gerçek milliyetçilik anlayışıyla sa
hip çıkması gerekir. Türk toprakları üzerinde 
ve altında yabancı şirket ve sermaye hak ve hâ
kimiyetini belirli çıkar çevreleri yararına sa
vunanlar, istedikleri kadar bunların iktisadî ol
duğunu savunsunlar, gerçek milliyetçi olamaz
lar. 

Doğal kaynaklarda ulusal politika uygula
nabilmesi, Anayasanın öngördüğü reformların 

sulandırılmadan, yozlaştırılnıadan gerçekleştiri
lebilmesine bağlıdır. Tasarının uğradığı bu ha
zin sonuçtan, kendini bir türlü gerçek reform 
anlayışı içine sokamayan Hükümet sorumlu
dur. 

Kuruluş biçimi, programı, Üçüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Plânı müzakerelerinde ve Geçici 
Komisyondaki tutum ve davranışlarıyle Hükü
metin, Anayasanın öngördüğü reformları ger
çekleştiremeyeceği bir kez daha anlaşılmıştır. 
Hükümet, belirli çıkar çevrelerinin etkisiyle, 
Plânın Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapı
lan müzakereleri sırasında getirdiği son raporla 
doğal kaynaklarda yabancıların hak sahibi ol
maları olanağını tanıdığı gibi, enerji hammad
delerinin ve stratejik madenlerin zamanında ve 
kararlı şekilde sağlanması için Devlet «eliyle iş
letilmesinin esas tutulması ve radyoaktif mine
rallerin, tungsten, bor tuzlarının kamu tekelin
de bulundurulması kuralını ilk getirdiği plân 
tasarısından çıkarmak suretiyle reformların 
karşısında olanlara büyük taviz vermiştir. 

Geçici Komisyonda Sayın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı teybe ve tutanaklara geçen 
konuşmasında aynen : «Biz Türkiye'de yeraltı 
kaynaklarının Devlet eliyle, özel teşebbüs eliy
le, millî menfaatlerimize uygun olmak kaydıyle 
yabancı sermayenin iştirakiyle işletilmesinin, 
bugünün Türkiye'si için en doğru yo] olduğu 
kanaatindeyiz»1 demek suretiyle demin Sayın 
Nahit Menteşe'nin ifade ettikleri gibi, doğal 
kaynaklarda yabancıların hak sahibi olabilme
lerini ve doğal kaynaklarımızı işletebilmelerini 
olağan görebilmiştir. Böyle bir Hükümet üye
sinin reformları savunabilmesine im'kân yoktur. 

ıSayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının, 
yabancılara tekrar hak tanıyan bor ve maden 
kömürünün Devlet eliyle işletilmesine ait mad
delerin yasadan çıkarılmasını öneren A. P.'li 
üyelere; «Eğer Yüc-e Meclis hilafını takdir eder
se Anayasaya aykırı olmaz» biçiminde cevap 
verdikten sonra, önerilerin görüşüldüğü ve oy
landığı komisyon toplantısına dahi katılmama
sı, Hükümetin tâviz verdiğinin en büyük deli
lidir. 

Sayın Başbakanın 19 . 12 . 1972 günlü; Hü
kümetin reform tasarılarının Hükümetten gel
diği gibi kanunlaşması içm Meclislerde bütün 
gücünü kullanacağına ve ilkelerde bir tâviz ver-
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memeye çalışacağına dair demecinin, bugüne 
kadar verilen tâvizler karşısında bir anlamı 
kalmamıştır'. Bu yolu Hükümet açmıştır, sorum
lusu da Hükümettir; Hükümet ektiğini biçmek
tedir. 

Reform kapılarının. Plân müzakerelerinde 
verdiği tavizlerle kapatan böyle bir Hükümet
ten, toplum -sorunlarımızın çözümlenmesini bek
leyemeyiz. Devlet yönetimiyle reformları ger
çekleştirecek belirli hizmet mevkilerinde görev 
almış; Petrol Ofisi Genel Müdürü, Türkiye 
Elektrik Kurumu Genel Müdürü, Maden Dai
resi ve sair inançlı kişileri görevinden almış, ya 
da uzaklaşmalarına yol açmış bir Hükümetten 
reformları gerçekleştirebileceği düşünülemez. 

Tasarının komisyonlarda aldığı son biçimde 
elbette kendi siyasal partilerinin görüşlerini sa
vunma adı altın reformların yozlaşmasına yol 
açan tutum ve davranışlarından dolayı İm par
tilerin de Türk halkı önünde siyasal .sorumlu
lukları vardır. Onları siyasal anlama yi e halkı
mıza şikâyet edeceğiz, demokratik rejiminin 
normal koşulları altında İni konulan halkımı
zın önünde, halk içinde oluşturarak halktan 
gayet tabiî yetki almaya çalışacağız. 

Millî iradenin reformlar yönünde oluşturu
larak tecellisini demokratik hukuk devleti ku
rallarının doğal sonucu olarak görmekteyiz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Komisyondan gelmiş 
biçimiyle reform niteliğini kaybetmiş bu tasa
rının karşısı udadır. 

Bu tasarının kanunlaşması halinde tüm ulu
sal çıkarlarımız büyük zarar göreceği inancın
dayız. Tasarının son aldığı biçim ile yabancı 
şirketler, bugüne kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da yürürlükte bulunan 6309 sayılı Maden 
Kanununun 13 nevi ve 6224 sayılı Yabancı Ser
mayeyi Teşvik Kanunun ilgili maddelerinden 
yararlanarak, doğal kaynaklarımızda bu tasarı 
ile eskiden 99 yıl, şimdi 40 yıl süre ile işletme 
imtiyazı hakkı, maden hakları sahibi olabilecek
lerdir. 

Yıllardan beri yabancılar doğal kaynakla
rımıza; bu kaynaklarımızı kapatmak, dış piya
salarda rakip olmamızı önlemek ve ülkemizi 
mamul, yarı mamul cevher üreten ülke yerine 
ham cevher üreten ülke halinde bırakmak için 
gelmişlerdir. Ham cevherlerimizi yurt dışına, 
ülkelerine götürmekte ve orada mamul hale ge

tirdikten sonra tekrar bize satmaktadırlar, 4,5 
milyon sermayeyi getirerek 99 yıl müddetle 24 
milyar lira değerindeki 800 milyon ton rezervi 
bor minerallerimizi kapatmaya çalışan yabancı 
firmanın tutumu bunun tipik örneğidir. 

Bağımsız sanayi toplumuna geçebilmemiz 
atıl ya da yabancı şirketlerin elinde bulunan, 
ya da belirli çıkar çevrelerin elinde spekülâs
yon konusu olarak heder edilen madenlerimizin 
ulusal gücümüzle aranıp bulunmasına ve işle-
tilm'esme bağlıdır. Madencilik çalışmalarının 
kamu eliyle güçlendirilmesi ve kamu eliyle ça
lışmalara yön verilmesi, geri kalmışlık çembe
rini hızla kırabilmemiz için zorunludur. 

Doğal kaynaklarda her türlü hak, yalnız 
Türk tüzel ve gerçek kişilerine verilmeli ve 
stratejik madenlerle, tekel niteliğindeki maden
lerin; bor, tungsten, volfram, maden kömürü 
gibi stratejik madenlerin devlet eliyle işletilme
si kalkınmamızın temel ekonomik sorunlarını 
çözebilmemiz için öngörülmelidir. 

Yabancı gerçek ve tüzel kişilerle Türk Tica
ret Kanununa göre kurulmuş olsalar bile, or
takları arama hakkı iktisabedememelidirler. İş
letme hakkı ve işletme imtiyazı alamamalıdır-
lar. Bor tuzları ve maden kömürü zaman geçi
rilmeden devletleştirilmen, halkımızın hizmeti
ne, yurt kalkınmasına sunulmalıdır. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Geçici Komisyon
da olduğu gibi, Yüce Mecliste de tasarının mad
deleri görüşülürken bu yolda önergeler vererek, 
tasarının reform niteliği kazanarak Meclisler
den çıkması için çaba gösterecektir. 

Madencilik sektörünün iki plân döneminde, 
plân hedeflerine yeterince ulaşamaması; kalkın
mamızda gerekli katkıda buluııamam'ası neden
lerini ve bu reformlar yapılmadığı takdirde 
madencilik sahasında öngörülen 16 milyar lira
lık yatırımın niçin gerçekleşemeyeceğini ve do
ğal kaynaklarda yabancılara verilecek hakların, 
doğal kaynaklarımızın gelişmesini niçin önleye
ceğini kısaca izah etmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, evvelâ Türkiye'deki 
bugüne kadar uygulanan doğa] kaynaklarla il
gili rejime geçmeden evvel, Sayın Enerji Baka
nının bugün tasarıya sahip çıkar görüntüsü alı-
tırıda Üçüncü Beş Yıllık Plân görüşmelerinde 
vermiş olduğu tâvizlerle ilgili bir - iki noktayı 
hatırlatmak isterim, 
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Enerji ve madenle ilgili plân tasarının ilk 
şekli, «Enerji hammaddelerinin ve stratejik- ma
denlerin zamanında- ve kararlı şekilde sağlan -
ması iein Devlet eliyle işletilmesinin esas tutul
ması ve radyoaktif minerallerin; tungsten ve 
bor tuzlarının kamu tekelinde bulundurulma
sı..» Sayın Enerji Bakanından, Sayın Hükümet
ten burada bu hükmü Plân müzakerelerinde 
niçin Plân tasarısından çıkarttıklarını ve niçin 
son raporları ile bu hükmün Plânda yer alma
masına yol açan bir tutum ve davranış içinde 
bulunduklarının izahını istemek bizim hakkı
mızdır. 

Plâna, tasarının uygun olduğunu iddia ede
bilen Sayın Bakan, aynı zamanda Komisyonda 
diğer parti sözcülerinin itirazları karşısında, 
Bu önerileriniz «Anayasanın 180 nen maddesi
nin 2 nci fıkrasına da uygundur» demek sure
tiyle, devamlı tâviz vermiş ve bu tasarının, bu 
önemli maddelerinin görüşüldüğü ve tasarıdan 
çıkarıldığı komisyon toplantısına, Macaristan 
seyahatiyle ilgili basın toplantısı yapacağından 
bahis ile, katılmamış ve orada tasarıyı savun
mamıştır. 

Böylesine önemli bir tasarıyı komisyonlarda 
savunmamakta ve o toplantılara katılmamak
ta ihmal gösteren Bakanın ve Hükümetin bu 
tasarıdaki gerçek reformlarla ilgili hükümlerde 
samimî olduğunu kabul edebilmek mümkün de
ğildir. 

Değerli arkadaşlarım, 2206/2 sayılı parag
raf plânda şu şekilde değişikliğe uğradı; «Elek
trik enerjisi üretimi için kullanılması zorunlu 
olan veya yurt ekonomisine uygun ve verimli 
biçimde işletilmeyen linyit yatakları ile, stra
tejik madenler; radyoaktif mineraller, tungsten 
ve bor tuzları Anayasanın 130 ncu .maddesine 
uygun bir anlayışla...» Sayın Bakana soruyo
rum. şimdi, arkadaşlarımız burada bize söylü
yorlar, «130 ncu maddenin 2 nci fıkrasındaki 
politikayı uyguluyoruz, öneriyi öyle verdik»' di
yorlar. Niçin siz 130 ncu maddeyi tüm olarak 
buraya koymak suretiyle tâvizi verdiniz? İddia 
edebilir misiniz simidi Plâna aykırı olduğunu? 
Reformlara sahip çıktığını iddia edebilir misi
niz? «130 ncu maddesine uygun bir anlayışla 
kamu kuruluşlarınca işletilecektir» yani, 2 nci 
fıkraya göre, kamu özel sektör meselesi girecek, 
o fıkranın da uygulanması şö.z konusu olduğu 

zaman, diğer siyasî partilere mensup alan ar
kadaşlarımız kendi siyasal politikalarıyle - do
ğal kaynaklar ki - ilgili olarak önerge verdik
ten sonra, kendilerine gayet haklı olarak sual 
tevcih edeceklerdir ki, etmişlerdir, «Bu Ana
yasaya aykırı mıdır» demişlerdir. «Hayır, ver
diğiniz önerge Anayasaya aykırı değildir, Yü
ce Parlâmento nasıl takdir ederse öyle olur» 
diyen Sayın Enerji Bakanı, bugün buraya çı
kabilecek ve bu reformların gerçekleşmesi ge
rektiğini - bilmiyoruz doğru ,mu - basına da bir 
demeç vermek suretiyle, bu reformlar tasarısı 
aynen çıkmadığı takdirde veyahut genel ilke
lere uygun çıkmadığı takdirde çekileceğini ifa
de edebilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, reform anlayışlarının 
arkasında - 'biraz sonra geleceğim - aşırı sol 
.maksatlar ve propogaııelalar aramak hastalığın
dan bâzı arkadaşlarımızın ve siyasî partilerin 
vazgeçmesi gerekiyor. Türk Ulusunun, Türk 
Halkının kendi doğal kaynaklarını, kendi top
lumunun yararına çalıştırmak, işletebilmek için 
sahip çıkması bilinci gerçek milliyetçilik bilin
cidir. Bu bilincin dışında yabancı şirketleri do
ğal kaynaklarda 99 yıla varan imtiyazlar vere
bilmek için çalışan insanlar da gerçek anlamda 
milliyetçi olduklarını iddia edip, bu kürsüden 
konuşamazlar. 

Evvelâ şunu ifade edelim, 800 milyon ton 
rezervli, dünyanın en büyük ve en iyi tenörlü 
bor minerallerini, ki .mücadelesini müştereken 
yaptık, kabul ediyorum; vermeyelim dedik. 
«Biz de vermek istemedik» dedi Sayın Sezgin 
burada. Vermedik... Halen '250 milyon tonu el
lerindedir. 

Lütfeder misiniz, bugünkü şu anlayışla çı
kardığınız Maden kanunu tasarısı, Komisyon
dan geldiği şekilde çıktığı takdirde Borax Con
solidated Limited yani Türkiye'deki şirketi,, 
Türk Boraks Madencilik A. Ş.'nin Türkiye do
ğal kaynaklarında yeni bor sahalarında arama 
ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi, işletme 
hakkı talebi ve işletme imtiyazı almasını önle
yebilecek misiniz? Ona, burada gelip hak tanı
yorsunuz, ondan sonra gelip politika yapmak 
için, kamuoyu önünde, «'biz, borları yabancı bir 
şirketin almasını önledik»' diyorsunuz. Önlemek, 

. kanunla olur, yasa' ile olur, millî iradenin te-. 
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eelli ettiği Parlâmentoda çıkacak 'kurallarla 
olur. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Ona da razı 
olmalısınız. Sayın Bakan, «Meclis takdir eder» 

HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, şimdi bunu.. 

BAŞKAN — Sayın Ora!, lütfen, saat 13,00'e 
geldi. Başka bir konuya geçmeyin lütfen. Ko
nuşmanıza 15.00'ten sonra devam edeceksiniz. 

HÜDAİ ORAL (Devanda) — Doğal kay
naklarda partilerin genel politikası ile ilgili gö

rüşleri, programlarını eleştirecek değilim bura
da. Ama asgarî ölçüde, gerçekten Türk halkı
nın yararına ve Atatürk devrimlerinin ışığı al
tında reform anlayışının ne olduğunu ifade et
mek suretiyle bu tasarıyı niçin savunmak ge
rektiği konusunda görüşlerimi biraz sonra arz 
etmeye devam edeceğim. Saygılar sunarını. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, saat 
15:00'te toplanmak üzere Birleşime ara veriyo
rum. 

Kapanma; saati i 13,02 

^ • » 

ÎKÎNCÎ OTURUM 

Açılma] saat| i 16,00 

BAŞKAN : BaişkanveMLI Nurettin! Ok 

KÂTÎPLER i Vefcbi Meşhur! (Amasya), Şevketi Doğani (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 24 neü Birle
şiminin 2 nci oturumuna başlıyoruz. 

(Muhterem milletvekilleri, müsaade ederse
niz, gündemimizde yer alan açık »oylama işlem
lerini intaç edelim. Muvafık mı efendim («Mu
vafık» sesleri) 

Muvafık, efendim. 

2. — Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair C. Senatosu ile Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Mecli
si : 1/725; C. Senatosu : 1/120) M. Meclisi S. Sa
yısı : 766), (C. Senatosu S. Sayısı : 162) 

3. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair, 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/723), 
(C. Senatosu 1/122) (M. Meclisi S. Sayısı : 770) 
(C. Senatosu S. Sayısı • 160) 

4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya

pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ile Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/727; C. Senatosu 1/118) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 767) (C. Senatosu S. Sa
yısı : 156) 

5. — İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ile 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/726; C. Senatosu 1/121) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 768) (C. Senatosu S. Sayısı : 
161) 

6. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair, 
Cumhuriyet Senatosu ile Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/724; 
C. Senatosu 1/117) (M. Meclisi S. Sayısı : 769) 
(C. Senatosu S, Sayısı ; 157) 
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7. —1972 yılı- Bütçe Kanunu ile bu kamı
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ile Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/683) (C, Senatosu 1/119) (M. Mecli
si S. Sayısı : 771) (C. Senatosu S. Sayısı : 163) 

8. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair, Cumhuriyet Senatosu ile Büt
çe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi 1/715; C. Senatosu 1/116) (M. Mec
lisi S. Sayısı ; 772) (C. Senatosu S. Sayısı : 155) 

9. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sı
kıyönetim Kanununun 26 net maddesine bir 
fıkra ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ve Plân Komisyonu ra
poru (1/708) (S. Sayısı : 750 ve 750'ye 1 nci ek) 

BAŞKAN — Oy kupalarını sıralar arasında 
dolaştırmak suretiyle bu muameleyi icra edece
ğiz. Muvafık mı, efendim? («Muvafık» sesleri) 

Lütfen, oy kupalarını bu maksatla sıralar 
arasında dolaştırınız. 

1. — Madencilik Reformu kanun tasarısı 
ile C. Senatosu Giresun Üyesi İhsan [Topaloğlu 
ve 36 arkadaşının, Maden İşleri Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkında ve 6309 sa
yılı Maden Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi, aynı kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair, C. Senatosu Çanakkale Üyesi Ziya 
Termen ve 22 arkadaşının, Madencilik Reformu 
kanun teklifleri ve 83 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/605, 2/629, 2/640, 2/657) (S. Sayısı : 
773) (Devam) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, daha 
önceki oturumda Madencilik reformu kanun 
tasarısı üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına 'Sayın Hüdai Orak görüşlerini belirti
yordu. Saat 13.00'e gelmiş olduğu cihetle, sö
zünün kesilmesi mecburiyeti hâsıl olmuştu. Şim
di kaldığı yerden devam edecektir. 

Buyurunuz, Sayın Hüdai Orak 

O. H. P. GRUBU ADINA HÜDAİ ORAL 
(Denizli) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım, Madencilik reformu kanun tasarısı ile ilgi

li olarak Cumhuriyet Halk Partisinin görüşleri
ni arz etmeye devam ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de maden sa
hasında bugüne kadar uygulanan rejim, değişik 
mahiyette olmuştur. 1274 sayılı Arazi Kanun
namesi hükümılerinde yev alan Mirî mülk ve va
kıf arazide doğal kaynaklara uygulanan rejim, 
1862 tarihli Maadin Nizamnamesi, 1906 tarihli 
İkinci Maadin Nizamnamesi, 1901 tarihli Taş 
Ocakları Nizamnamesi, 936 tarihli Besin Tuzu 
Kanunu ve nihayet 1954 tarihinde çıkan Maden 
Kanunu ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teş
vik Kanunu ile doğal kaynaklarımızda yabancı 
şirket ve sermayenin maden hakkına sahibol-
nıası konusu, 1954 yılından bugüne kadar uygu
lama görmüştür. Bu uygulamadan elde ettiği
miz sonuç, hiç de umut verici olmamıştır. Ma
denciliğimiz; kalkınmamızı, sanayi alanındaki 
atılımlarımızı destekler mahiyette gelişmemiş
tir. Madenciliğin sağladığı gelir, gayrisâfi millî 
hâsıla içinde ancak 1,5 - 1,7 oranında kalmıştır. 
Madencilik özel sektör yatırımları, tüm özel sek
tör yatırımları içinde gittikçe düşen oranlarda 
1967 yılında yüzde 2,45 değerinden 1969'da 
yüzde 1,5 inmiştir. Böylece özel teşebbüsün ma
den yatırımlarının riskini üzerine almamak te
mayülü ve ancak madenciliği kolay kâr sağla
dığı ölçüde benimsediği görülmeğe 'başlamıştır. 

Yatırımlardaki düşüşün diğer bir sebebi de 
özel sektörün maden arama masraflarını Devle
te yükleme yolunu bulmuş olması, bütün riski 
MTA yüklenmiş, ancak maden bulunduğu ve 
işletilebildiği takdirde ton başına Hazineye bir 
lira ödemek suretiyle masraflarını itfa eden bir 
sistem uygulanagelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar elde et
tiğimiz sonuç şudur : Maden ihracımız, maden 
ithalâtımızı karşılayacak durumda olmadığı gi
bi, ihracat ile ithalât arasında 23 milyondan tu
tunuz, 130 milyona kadar bir açık kendini dai
ma göstermiştir. 1970 yılında ihracat, ithalât 
farkı 134 milyon liraya yükselmiştir. Bütün 
bunlar, maden konusunda gerekli atılımların 
yapılmadığını göstermektedir. 

Huzurunuza getirilen, sevkedilen tasarı ma
denlerimizde yabancı sermayeyi ve şirketleri 
reddeden, kaibul etmeyen bir tasarıdır. Huzu
runuza getirilen tasarı, komisyondaki değişik
likten önce, doğal kaynaklarda, önemli strate-
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jik ma'denlerin kamu kesimi eliyle değerlendi
rilmesini öngören bir tasarıydı. Bu arada ma
den kömürü ve bor minerallerinin Devlet eliy
le işletilmesini öngörmektedir. Bugüne 'kadar 
yapılan çalışmalar göstermiştir ki, Türkiye'de 
doğal kaynaklara gelen yabancı sermaye, ancak 
doğal kaynaklarımızı kapatmak, doğal kaynak
larımızın yabancı piyasalarda rekabet imkânını 
ortadan kaldırmak, monopol tesis etmek, ma
denlerimizi esir edilmiş maden haline getirmek 
ve Dünya siyasetinde kendi ülkeleri adına Türk 
doğal kaynaklarında kontrol tesis etmek ama-
cıyle, Türkiye'ye gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, D ncü Beş Yıllık Kal
kınma Plânında 281 milyar liralık sabit serma
ye yatırımının yarısına yakın bir kısmı, yüzde 
4-5'i, madencilik imalât ve enerji sektörüne yö
nelecektir. Madencilik, enerji ve imalât alanla
rına 128 milyar liralık yatırım aj'rılmistir. 
3 ncü Plân döneminde öngörülen madencilik 
sektörüne ayrılan yatırım miktarı 16 milyar li
radır. Yatırımların yüzde 8ö'ini bugüne kadar 
kamu kesimi, yüzde 2-0'sini özel sektör yapmış
tır. Üretim değerlerinin yüzde 81'i de yine ka
mu sektörü eliyle yapılmış vo gerçekleştirilmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım1, şimdi bu konularla 
ilgili olarak görüşlerimi arz etmeğe çalışaca
ğım. 

Türkiye'ye gelen yabancı şirketler özellik
le 1954 yılından sonra Maden Kanunu ve Ya
bancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümlerin
den istifade ederek gelmişlerdir. Sabahki otu
rumda da arz ettiğim gibi, madenlerimizi belir
li yabancı şirketlerin uhdesinde toplamak aıııa-
cıyle Türkiye'de tutum ve davranış içinde ol
muşlardır. Bu arada bor minerali eriyle ilgili 
olarak size bir iki mâruzâtta bulunmak iste
rim. 

Bor mineralleri konusu, büyük (meni taşı
maktadır. Türkiye, Dünya bor mineralleri bakı
mından % 65 rezerv ihtiva eden bir maden bü
yüklüğüne sahiptir. Bor minerallerinin yabancı 
şirket uhdesinden koparılıp alınması, kamu ke
simi vasıtasıyle, eliyle değerlendirilmesi Türki
ye için, ülkemiz için, toplum kalkınmamız için 
ve toplumumuzun içinde bulunduğu sosyal ve 
ekonomik sorunların çözüm! en ebiLiiK-si için ha
yatî önem taşımaktadır. 
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Bilindiği gibi Türkiye'de 800 milyon ton 
rezerv, - bugüne kadar bilinen - bor mineralle
rinin iki yanı vardır. Bunlardan bir kısmı kah 
siyumlu, kolemanit dediğimiz miktar, bir kısmi 
da sodyumludur raziolit veya sodyum borat de
nilen, diğer bir kısmı da kalsiyumlu ve sod
yumlu bor .mineralidir ki adına ülekşit (ulexite) 
denilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar ne ol
muştur? Bor mineralleri ihracından Türkiye 
ne kazanmıştır? Dünya'da monopol tesis edebi
lecek güce «ahibolan Türkiye niçin bor mineral
leri konusunda gerekli gelişmeyi, inkişafı gös
terememiştir? Bu nokta üzerinde dikkatle bâzı 
hususlara değinmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım ; Balıkesir'de Susurluk 
Sultançayii'i mevkiindeki kolemanit rezervleri
mizi özel sektör ve Devlet sektörü çalıştırır. Ye 
bir de bu .madenlerimize yabancı bir şirket Türk 
Boraks Madencilik Anonim Şirketi adında, ya
bancı sermayeyi teşvik Kanunundan istifade 
ederek Türkiye'de şirket kuran bir yabancı 
şirket vasıtasıyle bor mineralleri kont Hol altın
dadır. Simidi, şunu ifade etmek istiyorum. Bu 
yabancı şirket, Dünyada monopol tesis etmiş ve 
Amerika'da. Kaliforniya'daki büyük rezervlere 
de sahibolduğu gibi Dünyanın her yerinde bor 
mineralleriyle ilgili rezervlere ve rafineriye el 
koymaya çalışmış ve koymuştur. Bunun sonucu 
olarak Türkiye'deki bor minerallerinin dışarıya 
ham cevher olarak satılması ile Amerika'dan 
Avrupa, piyasalarına, ki, 70O bin ton bugün Av
rupa'nın ihtiyacı vardır, bu 700 bin ton rezer
vin satışında Avrupa piyasasına bu yabancı 
şirket, hâkim olmuştur. Ve yabancı şirket Ame
rika'da, Kaliforniya'dan getirdiği düşük tenör-
lü bor minerallerini, Boraks'ı Avrupa piyasala
rına 70 dolara satar- iken, Türkiye'deki Türk 
özel sektörü ile Devlet kesimini ve Türk özel 
sektörleri arasındaki rekabeti tahrik ederek 
kendisi Türk bor minerallerini kontrol altına 
alarak Türkiye'deki bor mineralleri ham cevher 
olarak dışarıya o0 dolara satılmıştır. Dışarıdaki 
Ynerikau menşeli bor mineralleri Avrupa pi
yasasında 70 dolara satılırken Türkiye'deki bor 
minerallerinin îM dolara satılmasının nedenleri 
üzerinde durmaya mecburuz. Bununla ilgili 
olarak bu yabaiu'i şirket devamlı olarak Türki
ye'de bor minerallerinin yeterli olmadığı, yeter-
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1i teııörü ihtiva etmediği noktasında girişimlere' 
tevessül eylemiş ve şimdi size okuyacağım çok 
enteresan raporlarda belirtildiği gibi, bu yaban
cı şirketin Türk madenlerine nasıl mjusallat ol
duğu ve kontrol ve hâkimiyeti altına almak is
tediği anlaşılacaktır. 

Değerli arkadaşlarını; Size okuyacağım vesi
kalardan birisi şu : 

Maliye Hakanlığı Yabancı Sermaye Şubesi 
Müdürlüğü, Sanayi Bakanlığı ve Türkiye Oda
lar Birliği Maden Komisyonu tarafından müş-
teıidken düzenlenen bir raporu yükselle takdiri
nize arz ediyorum. 

«Rapor taıiihi :5 . 11 . 196:5 

Ticaret Bakanlığının 20 Eylül. 196:5 tarih ve 
5622/11 sayılı yazılarıyle Londra'da kâin Bo-
,rax Consolidated Limited Şirketinin, Türki
ye'de sahiboldıığu Türk Boraks Madencilik Ano
nim. Şirketinim 2,5 milyon liralık sermayesinin 
22,5 milyon Türk Lirası artırmak suretiyle 25 
milyon Türk Lirasına iblâğı ve bunun 6224 sa
yılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan is
tifade ettirilmesi hakkmdaiki talebiyle ilgili ola
rak Yabancı Sermayeyi Teşvik Korniştesin in. ka
ra nyle bahis konusu teşebbüsün memleketimiz 
iktisadiyatına ve taliye muvazenesine yapa
cağı tesirler ile aynı konuda çalışan yerli te
şebbüslerin de durumunun dikkate alınarak 
mevzuun bir defa da Maliye Bakanlığı, Sanayi 
Baikanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı, I l r -
kiye Odalar Birliğince tetkik edilerek neticenin 
bir raporla bildirilmesi talebedilmesi üzenine ve
rilen raporun «Sonuç» kısmı aynen şöyle : 

«Yukarıda, Borax Consolidated Limited Şir-
(ketinin inceleme konusu yabancı sermaye yatı
rım talebinin, Bor cevheri ihracat imkânları-
ımıza yeni bir güç kazandırmayacağını belirt
miş ve ham cevher istihraç ve ihraceden yerli 
firmaiarm imkânhırının daraltılması pahasına 
Türk Boraks Madencilik Anonim Şirketinin ih
racat artmasını intacetmekten başka bir fayda 
getiremeyeceğine işaret etmiştik. 

Bu itibarla; yabancı sermayenin bu konuda te
diye muvazenemize müspet bir fark eklemesi bek
len mome'ktcdir. Bilâkis cevherin fob maliyeti 
14 dolar, satış fiyatları ise ton başına 27 dolar 
olduğu nazara alınırsa bugünkü durumda yerli 
teşebbüslerin ihracatında net döviz gelir olarak 
memlekete giren 27 dolar, Boraks Madencilik 

Anonim Şirketinin ihracat payının artmasıyle 
14 dolara inecektir. Filhakika Türk Boraks Ma

dencilik Anonim Şirketinin yaptığı ihracat üze
rine ton başına önce 27 dolar gireoekse de, bi
lâhare yabancı sermaye kâr transferleri yoluy-
le 27 - 14 — 1:5 dolar tediye muvazenemizden 
Londra'daki Borax Consolidated Limited Şir
ketine ödeneceğinden ton basma fiilen 13 dolar
lık bir döviz kaybımız olacaktır. 

Sonuç olarak; Londra'da kâin Borax Con
solidated Limited Şirketinin, Türk Boraks 
Madencilik Anonim Şirketinin sermayesini ar
tırmak suretiyle yapmış olduğu yabancı serma
ye yatırım talebinin bu sahada çalışan yerli te
şebbüslerin durumu ve raporumuzda tafsilâtıy-
le açıklanan sebep ve hususlar muvaceibesmde 
memleket ekonomisi ve tediye muvazenesi bakı
mından mahzurlu mütalâa edildiğini arz ede
riz.» 

Değerli arkadaşlarım; bu rapor, 5 . 11 . 1963 
tarihlidir. 

Yine, 7 . 1 . 1965 tarihli ikinci b&r raporu 
yüksek takdirinize arz ediyorum. Bu rapor, 
Maden Dairesi Reisliği, Etibank ve Türkiye 
Odalar Birliğinden üç kişilik bir heyet tarafın
dan düzenlenmiştir. 

«Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan 
fayda la nma.k suretiyle memleketimizde fabrika 
kurmak isteyen Borax Holding Limited adın
daki İngiliz Firması tarafından yapılan tekli
fin m'üştereken incelenip bir rapor tanzim edil
mesi görevi Ticaret Bakanlığınca tarihli ten
sibi ile tarafımıza tevdi edilmiş olma'kla Ticaret 
Bakanlığının yazıiarı gözönünde tutularak aşa
ğılıdaki rapor düzenlenmiştir.» 

Raporun «Sonuç» kısmını aynen arz ediyo
rum. 

«İlk bakışta reddi mümkün olmayacak de
recede ; 

a) Etibank'ın giriştiği teşebbüsten vazge
çip bugüne kadar yaptığı sarfiyatı zarara kay
detmek ve asitborik ihracından gelebilecek dö
viz rantabilitesine veda etmek; 

Türk Boraks ihracatını şimdiye kadar ol
duğu gibi birtakım bahanelerle geciktirmek, 
oyalamak ve durdurmak durumları meydana 
gelmediği takdirde 100 bin tonla mahdut bırak
mak ; 
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Yılda 20 milyon yerine 4,5 milyon dolarlık, 
belki de daha az bir döviz rantiyeciyi o yetin
mek; 

Tehlikelerinin varlığını riyazi katiyetle ifa
de etmek mümkündür. 

ıFirma üç yıl sonunda kuruluşunu tam a mi a-
yaeaik, Türk teşebbüsü ise aynı müddet içinde 
teklifteki kapasiteye ulaşıp geçebilecektin'. 

Şirketin sunduğu ithalât konusu makine ve 
malzeme listesi tetkik edildi. Aynı malzeme
nin İngiltere dışındaki memleketlerden de ve 
beM de kredi ile temininin mümkün olabileceği 
düşünülmektedir. 

Netice ve kanaat : 

Yukarıda mâruz sebeplerle firmanın teklifi
nin eok cazip görüldüğü iddiasına rağmen millî 
menfaatler bakımından büyük tehlikelerle dolu 
olduğuna inanıyoruz. 9 . 11 . 1963 tarihindeki 
Bakanlıklararası Komisyon raporunun da bu ra
porla. birlikte mütalâa edilmesi halinde, tekli
fin kabul edilmesinin memleket menfaatlerine 
aylkırı olacağı kanaatmda bulunduğumuzu arz 
ederiz.» 

Değerli arikadaşlarım, b u d a aynı yabancı şir
ketle ilgili ikinci rapor. 

Yabancı şirketle ilgili 1967 yılında Adalet 
Partisi iktidarda iken verilen üçüncü raporu da 
yüksek takdirlerinize arz ediyorum. 

2 Ocak 1967 tarihli bu raporda yine bu ya
bancı şirketin bor mineral]eriyle ilgili tutumu 
eleştirilmekte ve aynen, Maden Dairesi Reisli-
ğince, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 
yazılan 2 . 1 . 1967 tarihli yazı ile su noktalara. 
değinilmektedir: 

«Herşeyden önce Kırika'daki altı sahada bo
raks rezervinin hakiki miktarını, işletme hakları 
verilmeden önce, ciddiyetle tetkik ve tespit et-
unek gerekir. Hakiki rezerv durumu bilindikten 
sonra hasırlanacak şartnamelerle millî yararla
rımızı koruma imkânına kavuşabiliriz. 

Rezerv ve hak iktisabı konusunda kanunsuz 
davranışlar bulunduğunu iddia eden şikâyetler 
ve ihbarlar vardır. Bunların da hakkın verilme
sinden önce tetkik ve tahkikleri gerekir. 

G224 sayılı Kanun monopol kurulmasına yol 
açabilecek teşebbüs ve izinlere yer vermeyen hü
kümler ihtiva etmektedir. Bu kanun hükmüne 
aykırı düşen iznin ve idarî tasarruflarla iptali 

ve yenilerinin de verilmemesi 'gerekir, 
Ayrıca Maden Kanununda da benzeri hü

kümlerle tedbirlerin, kuvvetlendirilmesi ieabe-
der.» denilmekte ve bu şirketle ilgili olarak: 

«Şirketin cazip tekliflerle Türk Hükümetini 
oyalaraik bor sınaî ımamulleri endüstrisinin ku
rulmasını ve Avrupa pazarına yerleşmeyi gecik
tirmek, malî sıkıntılara düşmüş olan üreticileri
mizin ellerindeki bor tuzu yataklarını almak ve 
bor tuzu bulunması muhtemel olan sahaları ka
payarak ele geçirmek, nitekim bir yandan rafi
neri kurmaik teklifleriyle Hükümetimizi oyalar
ken, diğer yandan saha satmalına ve yüzlerce 
müracaat yaparak saha kapatma faaliyetlerine 
girişmiştir.» 

Değerli arkadaşlarım, size sunduğum bu üç 
raporda yabancı şirketlerin Türkiye'ye ne amaç
la geldiği açıklıkla ifade olunmaktadır. 

Boraksla ilgili bundan önceki yıllarda sayın 
Refet Sezgin ile birlikte karşılıklı yapmış oldu
ğumuz tartışmalarda, ayrı ayrı yönlerden gel
miş olmakla beraber, ittifak ettiğimiz bir nokta 
vardı. O da, Eskişehir Kırka bölgesinde dünya
nın en kaliteli, en yüksek teııörlü rezervlerinin. 
bulunduğu boraks madenleri üzerinde, yabancı 
Türk Boraks Madencilik Anonim Şirketine, ya
ni Borax Consolidated Limited Şirketi'ne ma
den işletme ruhsatnamesi, maden işletme hakkı 
ve işletime imtiyazı verilmemelidir. Bunlar bor 
tuzudur noktasında birleşmiştik. 

Değerli arkadaşlarım, sayın Nahit Menteşe 
demin burada, iketndi yönetimleri sırasında kazaî 
yollarla bâzı tedbirler alınmak suretiyle bu şir
ketlerin bu şekildeki davranışlarının engellendi
ğini ifade etti. Bir madene kazaî yollarla bir" 
şirketin girmesi önlenmez. Bir şirket 'girdikten 
sonra, eğer o madende başka türlü 'davranışlar 
içinde bulunuyorsa, kanun hükümlerine uymu
yorsa, o zaman o kanunun hükümleri kazaî yön
de uygulanır. Buraya gelen kanun maddesi, bu 
şirketin, yani yabancı şirketin, bor mineralleri 
dovletleştiriimek suretiyle tamaımıyle bor saha
larından çıkarılmasını öngörüyor. 

Şimdi Adalet Partili arkadaşlarımla şunu 
söylüyorum: Madenlerimizin içinde bor mineral
lerinin devleti eştiril m esi ve kamu kesimiyle 
değerlendirilmesini öngören Kanun tasarısının 
Komisyonda tartışılması sırasında sayın Adalet 
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Partili bir üye tarafından verilen öneriyle, yine 
bıı şirketin: bor mineralleri üzerinde hak alma 
imkânları tanınmış oluyor. Bu çelişkiyi sayın 
Adalet Partili arkadaşlarımızın nasıl izah edebi
leceklerini anlamak mümkün değildir. 

Şimdi, bor imin'eralleıinde olduğu gibi, ma
den kömürünü ele alalım. Demin bâzı arkadaş
larımız, devletleştirme adı altında, Türkiye'de 
reform adı altında oyunlar oynanmaktadır; aşırı 
sol oyunları oynanmaktadır, buna âlet olunmak
tadır, dediler. 

Değerli arkadaşlarını, aşırı sol adı altında de
vamlı 'tahrik kampanyasını burada yapmak ve 
bu kanunu bu şekilde nitelemek suretiyle- kime 
hizmet ettiğimizi bir an için düşünelim. Pir an/ 
için Yüce Parlamento olarak, bor mineralleri 
üzerinde yabancıların devamlı hak sahibi olma
larını, dünyanın en büyük şirketinin kontrol 
kurmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz 1. 
Bu tasarıyı Komisyondan geldiği şekilde kabul 
•Gittiğiniz takdirde yabancı şirketin Türkiye'de 
de, bütün dünyada olduğu gibi, kontrolü ve hâ
kimiyeti altına, dünıyanm. ıen büyük rezervine sa
hip olan Türkiye'nin bu minerallerini katmış 
olacaksınız. Buna Parlâmentomuzun hiçbir üye
sinin, memleketini, vatanımı seven, bu topraklar
da çıkacak olan, bu fakir mili (din ekonomik ve 
sosyal kalkınmasına, insanca yaşaması için kal
kınmasına büyük olanak sağlayacak olan ve 
bundan yıllarca sonra.da bütün dünya piyasa
larını işgal etmek suretiyle Türk ekonomisine 
büyük 'güç katacak olan bu minerallerin, bun
dan böyle de yabancı şirketler tarafından işle
tilmesine imkân verecek bir teklifi olumlu kar
şılayacağı kanısında değilim. 

«Reform nedir?» diyorsunuz. Madeni reform 
yapmayacaktık, madem 0:309 sayılı Kanunu uy
gulayacaktık, mademki 0224 sayılı Kanunu uy
gulayacaktık, niçin bu reform kanunu Parlâ
mentoya ve yüksek huzurunuza sevk edildi ? Bu
nun sözünü yıllardan beri, 12 M art't an bu ya
na maden reformu, petrol reformu diye reform
larla ilgili olarak burada görüşlerimizi ifade 
ediyoruz. Reformun tek anlamı vardır. Reform, 
yenilemedir. Reform, köklü değişiklik yapmak-
ıtır. Reform, bir kaynağı toplumun yararına 
kullanacak olanakları hazırlayan devrimci bir 
görüştür. Reform sağa açılmış, reform bir mem
leketin doğal kaynaklarını yabancılara peşkeş 
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• çeken bir iyileştirme anlamında asla mütalâa 
edilmemesi gerekir kanısını taşıyorum. (CHP 
sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bugün sayın Bakan, 
bugüne kadar sahip çıkmadığı Maden Reformu
na sahip çıkar görünerek huzurunuza gelmiş 
bulunuyor. Demin de arz elliğim, gibi, plân 'gö
rüşmelerinden bu yana bu tâvizleri vere vere 
bugünkü 'duruma gelmiş bulunuyor. Bana Türk 
Boraks Madencilik Anonim Şirketi hakkında, 
bu yabancı şirket hakkında devlet yönetimini 
elinde tutanlardan bir tek teknik elemanın ve 
belirli mevkilere gelmiş, bunda ihtisas yapmış 
insanların olumlu rapor verdiğini gösteremez
siniz. Burada Adalet Partisi zamanında ve bi
zim zamanlımızda verilen raporların size özet
lerini okudum. Her birisi bu şirket Türkiye'nin 
bu madenlerini esir etmek, bu şirket Avrupa 
piyasalarında Türk madenlerinin yeterli dere
cede değerlenmesini önlemek için gelmektedir', 
millî menfaatlere aykırıdır, demektedir ve be
nim eski değerli arkadaşım sayın Sezgin'in İni 
kürsüden, Kırka'daiki bor minerallerini yaban
cılara vermeyeceğiz, şeklinde konuşmalarına 
ait tutanakları şu anda elimde bulunuyor, 
ama aynı partinin sayın bir üyesi Selâhattin 
Kılıç da, Komisyonda verdiği önergelerle bor 
minerallerine yabancı şirketlerin girmesi «çiti 
tekliflerde bulunabiliyor. Bu çelişkiyi nasıl izah 
edebil eceğinizi me rakl a beklemekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, siyasal bir 'partinin 
doğal kaynaklarda yabancı sermaye ve özel 
sektörle ilgili politikası olacaktır. Ekonomik 
anlayışı sağa açılmış bir partinin görüşü ola
caktır. Diğer bir partinin başka açıdan 'görüşü 
olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi devletçi 
bir partidir, devletçilik açısından: bunu ele ala
caktır. Bu gayet doğaldır. Yalnız, devletçiilik 
adı altında diyerek, Türk tarihindeki ekonomik 
oluşmaları da tamamen ortadan kaldıran ve 
onları itham altında tutan bir konuyu buraya 
getirerek, bir politik görüşü burada savunmak 
mümkünı değildir. 

Ben bir misâl vereceğim: Aydın - İzmir ara
sındaki demiryolu İngilizlere aitti, devletleştir-
dik. Bunu devletleştirenler aşırı solda anarşist 
insanlar mıydı? Zonguldak Kömür Havzasını 
devletleştirdik. Onu devletleştirenler Türkiye'
den yabancı sermayeyi, yabancı şirketleri çıka-
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ranlar, millî menfaatleri heder eden bu insanları 
Türkiye'den çıkaranlar aşırı solda anarşist in
sanlar mıydı? Bir milletin, kendi doğal kay
naklarına sahibolma bilinci içinde kendi kaynak
larını kendi gücüyle değeriendirmesi başkadır, 
bir milletin, doğal kaynaklarını, ben bu kay
nakları çahştıramıyorum, gücüm yetmiyor, 
malî gücüm yetmiyor diye, yabancı şirketlere 
yüzlerce yıl imtiyaz veren ve onların hakimiyeti 
altına veren bir tutum içine girmesi başkadır. 

Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu Bor mine
rali nedir? Bu olduğu gibi çıkacak, rahatlıkla 
tasfiye edilip satılacak. Bunun için ne teknik 
güce lüzum var, ne malî güce lüzum var. Bu 
malî gücü Devlet kesimi rahatlıkla yapabilecek 
durumda. Özel kesim tahribediyor madeni. Alı
yor ve kime satıyor biliyor musunuz; gidiniz 
Balıkesir'deki madencilere sorunuz; gidiniz Es
kişehir'deki madencilere sorunuz özel kesimde. 
Bu madencilere bu şirket gidiyor, kaç dolar isti
yorsun? 30 dolar. 25 dolar, 30 dolara kadar 
indirecek bir rekabet içine Etibankla sokuyor 
ve Avrupa piyasalarına en değerli Bor minerali
miz gidiyor, tasfiye edildikten sonra mamulleri 
Türkiye'ye daha pahalı şekilde satılıyor. Biz 
ne diyoruz? Devlet rafinaj kurmalı, bunları 
mamul hale getirmeliyiz ve Devlet mamul hale 
getirdiği Bor mineralleriyle Avrupa piyasasına 
hâkim olmalıdır; olabilir. Nakliyat maliyeti 
düşük, Türk Bor mineralleri nakliyesi az, Avru
pa burnumuzun dibinde. Amerika'dan gelen bir 
madenle Türkiye'den gelen bir madenin Avrupa 
piyasalarında rekabet şansı Türkiye lehinedir. 
Bu rekabet şansını ortadan kaldırmak için Tür
kiye'ye girmiş monopol tesis etmek isteyen bir 
şirketin Türkiye'de çalışmasına imkân veren 
ve o şirket daha devamlı çalışabilir diyen bir 
zihniyeti tasvip etmek mümkün müdür ? 

Şimdi, bu şirketin bu tutum ve davranışla-
rıyle doğal kaynaklarımızı kapatmak istediği 
belli. Ne yapalım? Doğal kaynaklardan bu 
şirketin eline geçmiş olan rezervleri devletleşti-
relim. Bir arkadaşım söyledi: «Bu devletleş
tirmeyi hangi usul, hangi malî güçle ve takatle 
yapacaksınız?» Türkiye'de maden rejimi mülk 
rejimi değildir. Türkiye'de bir mülke sahibolan 
o mülkün altındaki madenlere de sahip değildir. 
Türkiye'de madenler Devletin hüküm ve tasar
rufu altındadır. Toprak altındaki bütün ma

denler hiçbir ödeme, tediyede bulunulmaksızııı 
kamu kesimi tarafından, Devlet tarafından dev-
letleştirilebilir ve onun devletleştirilmesi için 
de gerekli tedbirler alınabilir. Bunun üzerinde 
bulunan haklarla ilgili konular ayrıca kanunla 
düzenlenir ve üzerinde tesis kurmuş olanların 
da o hakları kendilerine verilebilir. 

(Değerli arkadaşlarım, bununla ilgili olarak, 
bir konuya daha değinmek istiyorum. 

Maden Kanunumuz üzerinde bugüne kadar 
değişik girişimler yapılmıştır. Bu arada yaban
cıların Türk madenlerinin işletilmesi konusun
da, belki daha iyi bilgisi olur umııduyle bâzı 
görüşler alınmıştır. Bunlardan bir tanesi de 
Nurcuty Elly'nin hazırlamış olduğu tasarıdır. 
Bu tasarı hazırlanmıştır, bu tasarının da millî 
menfaatlere aykırı olduğu görülmüştür. Bu ya
bancı mütehassıslara maden kanunu hazırlat
mak için 500 000 - 600 000 liraya yakın girişim
ler yapılmıştır. Bu girişmelerin sonucunda el
de ettiğimiz tek nokta vardır. Yabancıların 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve 6309 sa
yılı Kanunun dışında da bütün lıüviyetleriyle 
Türkiye'de maden sahalarına girmek imkânını 
elde etmek için bâzı kurallar getirmiş olmaları
dır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi konu şu: Ya
bancı sermaye düşmanı mıdır C. H. P.? Türk 
millî menfaatlerinin karşısında, ona aykırı ola
rak Türkiye'nin bütün ekonomisini bağımsızlık
tan bir tarafa, onu hâkimiyet altına almaya ça
lışacak, ekonomik bağımsızlığı rencide edecek, 
kıracak her türlü yabancı sermaye şirket girişi
minin karşısındayız. Yabancı sermaye yurt çı
karlarına uygun olduğu nispette Türkiye'ye gi
rebilir. Yabancı sermayenin Türkiye'ye gir
mesi, yabancı sermayeden istifade edilmesi, pro
jelerin finansmanda kullanılması meselesi ayrı 
meseledir ama, yabancı sermaye ve şirkete ma
den hakkı tanımak ayrı bir meseledir. 

Şimdi mesele şu: Yabancı bir şirkete maden 
hakkı tanıyalım şeklindeki görüşün bugünkü ge
ri kalmış Türk toplumunda anlamı yoktur. Size 
şunu ifade edeceğim: 

İngiltere'nin, Fransa'nın kendi madenlerini 
yabancı şirketlere vererek çalıştırdığına dair bir 
tek misâl verebilir misiniz ? Demok ki, güçlü 
şirketler, dünyanın zengin şirketleri geri kalmış 
yoksul milletlere musallat olmakta ve onların 
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doğal kaynaklarını nüfuzları altına almaya ça
lışmaktadırlar. 

Bugün İngiltere'de kömür, Fransa'da kömür, 
fosfat gibi birçok madenler Devletin elindedir. 
Şimdi bâzı arkadaşlarımızın iddia ettiği gibi, 
bâzı madenler Devlet tarafından işletiliyor diye 
Fransız Hükümetine yahut Fransa'da bu rejimi 
uygulayanlara, kendi doğal kaynaklarına bir tek 
yabancı şirket sokmayan Fransızları anarşik 
aşırı solda olan bir devlet olarak mı niteleyece
ğiz? 

Değerli arkadaşlarım, konuyu dogmatik yön
den, aşırı uçların bir nevi doktriner anlamdaki 
tartışması yönünden değil, Türkiye'nin gerçek
leri, Türk ulusunun kalkınması, Türk halkının 
mutluluğu ve Türk halkına yararlı bir ekonomi 
alanında, sanayi alanındaki kalkınmayı gerçek
leştirme bakımından ele almamız gerektiği kanı
sındayım. («Buraya çıkıp sol propagandaları ya
pıp, anarşinin temelinde reformların yapılma
dığını ileri sürmek ve böylesine bir reform ge
tirebilmek anarşistlerin istikâmetinde bir tutum 
ve davranışta bulunmak demektir.» dedi bir ar
kadaşım. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin son buna
lıma girişinde, tekrar ediyorum, soşyo - ekono
mik nedenlerin ağır bastığını hepimiz kabul et
meliyiz. Türkiye'de bir bunalım vardır, Türki
ye'de ekonomik ve sosyal bunalım vardır. Ana
yasanın öngördüğü reformları gerçekleştirme
mek suretiyle, bu arada kökü dışarda olduğu bi
linen bir çok kimselerin de ibundan istifade et
mek istedikleri bir gerçektir ama, Türkiye'de 
Türk toplumunu bunalıma sevk eden sosyo - eko
nomik nedenlere çözüm yolu 'bulmanın gerekti
ğine de Yüce Parlâmentomuz inanmalıdır. Bu
nun çözüm yolu aynı, kanunu olduğu gibi bıra
kalım, yabancı şirketleri Türkiye'ye olduğu 
gibi sokalım, petrol reformu kanunu, maden re
formu kanuna gibi bir kanuna ihtiyaç yoktur, 
şeklindeki bir düşünce Türkiye'de bunalım ya
ratır. Bu reform kanununun, bu reform niteli
ğinden uzaklaştırılması bizim huzurumuzu, top
lumumuzun huzurunu, ekonomik ve sosyal hu
zuru bozar; bunu kabul edelim. Ama bu arada 
özel sektörle Devlet sektörü arasındaki ilişki
ler, münasebetler konusunda partilerin siyasal 
görüşleri ayrı ayrı olacaktır; buna katılıyorum. 
Biz bu arada fosfatın devletleştirilmesini isteye-

. biliriz stratejik maden olarak. Çünkü bir za-
I man gelecek ki, gübre için kullandığımız bu 

maddenin, 40 milyon dolar gibi bir döviz kay
bına bizi götüreceği tespit edilmiş raporlarla. 
öyle ise Mardin ve Antep bölgesindeki bu ya-

I takların değerlendirilmesi için Devletin müda-
j hale etmesi gerektiğine"%e bu konuda Devlet 

eliyle, kesimiyle bunun çalıştırılması lâzımgel-
diği nedenlerine de, devletleştirilmesi gerekti
ğine de karar verebiliriz. Bu, devletçilik ve re
form anlayışımızın ileriye süratle atılım yap
mak zaruretinin bir sonucu olarak değerlendi
rilmelidir. 

Değerli arkadaşlarını, kömür madenlerimizi 
niçin devlet]eştirelim ? Buna da itiraz edildi. 
Bugün Türkiye hidrolik ve termik potansiyeli 
yüksek olmasına rağmen, dünyada elektrik 

I enerjisi üretimi bakımından, özellikle Avrupa'-
I da en geri bir devlettir. Fert başına üretilen 
I kw/saat enerji miktarımız 294 kw/saati filân 

ancak bulur. Yunanistan da bizden ileridir. El-
I bistan kömürleri dâhil, kamu kesiminden, daha 

çok elinde linyit rezervleri tuttuğu halde çalış-
I tırmayan özel sektör elinden bu linyitler ahn-
I malıdır. Bu linyitler alınmalı ve Türkiye'nin 

enerji sorunu, yakıt sorunu süratle çözümlen-
I melidir. 

Şimdi ne oluyor? Efendim, özel sektörde iyi 
I işletme yapanlar var. 

I Değerli arkadaşlarım, 1 ton linyit üretimi 
I için 300 liraya ihtiyaç var. özel sektör buna ya-
| naşmamakta, linyitlerin kaymak kısmını, üst 
I kısmını alıp, onları satarak gününü gün etmek-
I tedir. Türk toplumu linyit yakınımda, linyit 
J kullanımında büyük imkânsızlıklarla karşılaş-
I tığı zaman bir an için düşününüz; ge^en sene 

Ankara'da linyitin tonunun kaça alındığını dü-
I şününüz. 500 liraya kadar çıktı, linyitin tonu. 
I Ne kadardır bunun maliyeti? 100 - 120 lira bile 
I, değildir. Niçin 500 liraya vatandaşa intikal 
I etti? Derhal spekülatörler orta yere çıktılar, 
I fiyatları artırdılar ve Devlet kesimi de yetişe

mediği için böylelikle buradaki gecekonduda 
I oturan vatandaş, dar gelirli vatandaş o linyiti 
I dahi yakamayaeak ti uruma getirildi. Böyle bir 
I zamanda bir Devlet müdahalesinin yapılması, 
I bırakınız aşırı solda olmayı, asgarî ölçüde Ata-
] türkçülük anlayışının bir sonucudur.. Bir nok-
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tada ihtiyaçlarımızı bir araya getirirken ne ya
palım, .elimizi, kolumuzu bağlayalım mı? 

Gidiniz bakınız, bugün Maden Tetkik Ara
ma Enstitüsü rezerv tespiti için özel sektör elin
deki linyitlerin durumunu tetkik etmek imkâ
nını bulamıyor. Linyitlerin durumunu tetkik 
etmek için özel sektör Maden Tetkik Arama 
Enstitüsünü sokmuyor. Niçin sokmuyor? O ta
banda, toprağın altında bulunan linyitler şahsa 
ait değildir. Onun işletilmesi hakkı ona veril
miştir, o linyitler Devlete aittir, bu halka ait
tir. Anayasamızın da öngördüğü esas budur. 
Onları dahi kontrol etmek durumundan uzak 
olan bir Devlet idaresi bugün mevcuttur. 

Şimdi, özel sektör linyitlerini Türkiye Kö
mür İşletmeleri Kurumu satarsa bu çözümlenir, 
deniyor. Bunlar palyatif tedbirlerdi]*. Meseleye 
köklü olarak girmek lâzımdır. 

Yarın termik santrallara ihtiyacımız var. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı söy
lüyor; bugün termik ve hidrolik santrallarla 10 
milyar kilovat - saat enerji üretiyoruz. Enerji 
üretimi için bir hidro - elektrik santral yapımı 
8 - 10 sene sürüyor, işte Keban da gecikti. Bu
nu karşılamak için termik santral yapacaksınız. 
Termik santralları da kömürle ilgili olarak ya
pacaksınız, aynı zamanda da hidrolik ve ter
mik santrallarda hava şartları göz önünde tutu
larak dengeyi sağlayacaksınız. 

Bir termik santral Elbistan kömürleriyle yıl
da 16 milyon ton kömür tüketecektir. Bu termik 
santral için, eğer kömürleri devletleştirmezse-
niz, İngiltere'nin asgarî yaptığı ölçüde 'bir dev
leştirmeye girmezseniz nasıl çözümleyeceksiniz 
kömür sorununu, enerji» sorunu, yakıt sorunu
nu? 

Demek ki, kömürleri devletleştiren komünist, 
bilmem Ege (bölgesindeki demiryollarını devlet
leştiren komünist, aşırı solcu. Zonguldak kömür
lerini devletleştiren solcu. Bu lâfları, bu hasta
lığı, bu kafayı bırakmak zamanının geldiğini 
ifade etmek isterim. 

Evvelâ Türkiye'nin sorunu nedir, Türkiye' 
nin içinde bulunduğu ekonomik bunalım nedir, 
buna teşhis koymak ve Parlâmento olarak siyasî 
polemiklerin üzerinde, memleketin millî ihtiyaç
ları üzerinde hassasiyetle durmak gerekir kanı
sındayım. 

Değerli arkadaşlarım, kömürlerin devletleş
tirilmesi konusu hem yakıt yönünden, hem ener
ji üretimi yönünden önem taşımaktadır. Bu da 
komisyondaki yapılan çalışmalar sonunda tasa
rıdan çıkarıldı. Sayın Selâhattin Kılıç'm verdi
ği önergelerle tasarı; bugün teknik ruhsatname
lerde, devirde, temlikte 1 - 2 çok kısır maddeler 
ihtiva eder bir şekilde yüksek huzurunuza geldi. 
Bu tasarıyı da fburada Ibırakmız da, hiç olmazsa 
6309 sayılı Kanun uygulanıyor, 6224 sayılı Ka
nun da var, işte onların uygulanması reform
dur, deyiniz. O zaman bir noktaya gelmiş olu
ruz, o nokta da başladığımız noktadır. O zaman 
Parlâmento doğal kaynaklarda ileriye dönük re
form anlayışı içinde (bulunduğu iddiasında ko
lay kolay (bulunamaz. 

„ Şimdi, bu konunun bu şekilde yüksek heye
tinizde tartışılmasında C. H. P. (bugüne kadar 
olduğu gibi, bundan sonra tutumuna bu şekilde 
devam edecektir. Biz burada siyasî partilerimizi 
suçlar bir durumda değiliz. Biz burada bu re
formlara sahip çıkmayan, plân müzakeresinden 
bugüne kadar çelişkili tutumlarıyla reformları 
bir nevi sulandıran, yozlaştıran Hükümetin tu
tum ve davranışının karşısındayız. 

Hükümet, komisyonda da, plân müzakerele
rinde de bu şekildeki Önergelerin Anayasaya, 
plâna aykırı olmayacağı konusunu rahatlıkla 
dile getirebilmiş ve (bunlar üzerine eğilmemiştir. 
Bunlar üzerine eğilmeyen bir hükümetin bu tu
tumu karşısında siyasî partilerimiz kendi prog
ram ve görüşlerini burada yansıtıyorlarsa gö
revlerini yapıyorlar, ama <bu görevleri yapmış ol
mak reform yapmak demek değildir. Bu görevi 
yapmış olmak asgarî ölçüde Türkiye'nin istediği 
anlamda Atatürk devrimlerinin ışığı altında re
formlardan daha geriye doğru gidiş, yani bir 
uzaklaşma anlamı taşımaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, doğal kaynaklarımızda 
Devlet kesiminin hangi noktalarda önalması ge
rektiği yolunda her siyasal örgütün ayrı ayrı 
görüşe sahilbolması doğaldır. Burada Maden Re
formu kanun tasarısında 13 neü maddeden tu
tunuz, 62, 63, 64 neü maddeler 'bor ve kömürün 
devletleştirilmesiyle ilgili diğer 5, 6, 7 gibi diğer ek 
maddeler tasarıdan çıkarılmış bulunuyor. C.H.P. 
(bugün huzurunuzda önergeler vermek suretiyle 
yabancı şirketlerin Türk doğal kaynaklarında 
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maden hakkı sahibi olmamasını gerektiren öner- j 
gelerini Başkanlık Divanına takdim edecektir. 

Yine C. H. P. Bor minarellerinin kamu kesi
mi eliyle geliştirilmesi ve Bor minaikilerinin dev-
leştirilmesi yönünde bir öneriyi Yüksek Başkan
lık Divanına ve yüksek huzurunuza takdim ede
cektir. 

Bu arada maden kömürüyle de ilgili önerile
rimizi yüksek huzurunuza getireceğiz ve bunun 
sonunda gerçek bir reform anlayışı içinde ve 
Türk halkının mutluluğu için ileriye dönük, ile
riye koşan ve Türkiye'nin mutluluğu için Türk 
doğal kaynaklarının seferber olması bilinci için
de ve Türk doğal kaynaklarında ulusal bir poli
tika izlenmesi gereğini bugüne kadar savunan 
ortanın solunda sosyal 'bir görüşe sahip bir 
parti olarak size /bunları sunacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. (O. H. P. sırala-
rmdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, açık oy
lamalarda oylarını kullanmayan arkadaşlarımız I 
lütfen oylarını kullansınlar. 

Söz M. G. P. Grubu adına Sayın Hamdi Ha- [ 
marncıoğlunundur, buyurunuz efendimi. 

M. G. P. GRUBU ADINA HAMDİ HAMAM-
CIOĞLU (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Görüşülmekte bulunan madencilik reform ka
nunu tasarısını görüşen Geçici Komisyonun j 
M. G. P. üyesi olmam nedeniyle, rapora muha
lif kalmak suretiyle imza vazettiğim için muha
lefet sebeplerimi de Yüce Huzurunuzda açıkla
mak imkânına kavuşmuş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, madencilik gibi tüm I 
milletimizin geniş alanda menfaatine taallûk 
eden bir mevzuda evvelemirde bir noktayı tes
pit etmekte fayda mütalâa etmekteyim. 

Hafızalarınızı tazelemek bakımından Anaya- I 
yasamızın 130 ncu maddesini aynen okuyorum : I 

«Tabiî servetler ve kaynakları, Devletin hü
küm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması 1 
ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Arama ve iş
letmenin Devletin özel teşebbüsle birleşmesi su
retiyle A êya doğrudan doğruya özel teşebbüs 
eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır.» I 

Hiç. bir suretle tereddüt ve tefsire mahal ver
meyecek bu açık hüküm muvacehesinde millet
lerin hükümranlık haklarının tabiî bir sonucu 
olarak; elbette millet olarak, Devlet olarak va- I 

j tanımızın her karışmdaki toprakların altına 
da mülkiyet ve tasarruf bakımından sahibiz ve 
sahibolmayı da millî bir görev telâkki ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, genel olarak aşağı
da bâzı sakıncalarını arz etmeye çalışacağım ta
sarının getirdiği bir kısım yenilikler, Türk ma-
deeiliğine, hiç şüphesiz, faydalar' sağlayacak ni
teliktedir. Gönlümüz, çok riskli bir saha olan 
madencilik alanında gerek kamu işletmelerinin, 
gerekse diğer değer verdiğimiz millî hür teşeb
büslerin verimli çalışmasını kolaylaştıracak da
ha cesur teşviklere, düzenlemelere gidilmesini 
arzu ederdi. Bununla beraber, her zaman, bu ih-

I tiyaçlar belirdikçe kanun tasarılarını değiştir
mek, aklın ve bilimin yoluna dönmek elbette 
mümkün görülmektedir. 

Konuşmamda üzerinde durmak istediğim ve 
bir teklifle dikkatlerinizi çekmeyi arzuladığım 
hususlar, günlerden beri elimizdeki tasarı hak
kında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin reform -

I lan yapmak hususundaki kararlılığı konusun
da yapılan çeşitli yorum, tenkit ve suçlamalara 

I yol açan hükümleriyle ilgili bulunmaktadır. 
I Bu hükümlerden birisi, bilindiği gibi tasarı

nın ek 5 nei maddesinde yer alan hükmün ko
misyon tarafından kanun tasarısından maalesef 
çıkarılmış bulunmasıdır. 

Bu ek 5 nci maddeye bir göz attığımızda gö-
I reeeğiz ki; «Türkiye Cumhuriyeti sınırları için

de bulunan bütün maden kömürü ve bor tuz
ları (Bor'un her türlü alkali ve toprak alkali 

I bileşikleri) madenlerinin aranması ve işletil
mesi, sermayelerinin tamamı Devlete ait Kamu 

I İktisadî Kuruluşları ile gelirleri genel bütçeden 
karşılanan ve kanunla kurulmuş bulunan kuru
luşlara ayrılmıştır. 

Ancak, bu kuruluşlar nicelik ve nitelikleri 
bakımından kendileri tarafından işletilmelerin
de lüzum ve zaruret bulunmayan önemsiz ma
den kömürü yataklarını belli plân ve projelere 
bağlamak ve bu hususta Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığından izin almak şartı ile, Ma
den Kanununun (13, 62, 64) maddelerinin yet
kili kıldığı diğer gerçek veya tüzel kişilere de 
işi ettirebiliri er.» denmiştir. Komisyon bu hük
mü tamamen tasarıdan çıkarmıştır. Hemen be
lirtelim ki, biz karma ekonomiye ve millî hür 
teşebbüsün değerine inandığımız gibi, yeraltı 
servetlerimizin millet yararına en verimli şekil-

— 482 — 



M. Meclisi B : 24 20 . 12 . 1972 O : 2 

de değerlendirilmesi zaruretine de inanıyoruz. 
Madencilik sahasında hür teşebbüse hiç yer ver
memek ve millî teşebbüsü bile hiç bir kamu ya
rarı olmadan sırf ideolojik amaçlarla baltalama
ya çalışmak nasıl tutarsız ise memlekette linyit 
sıkıntısı çekilirken verimli işletilmeyen ve Dev
let elinde çok daha büyük verimle işletilmesi 
mümkün olacak bir kömür yatağım, bir kömür 
madenini âtıl bırakmak da hiç şüphesiz aynı 
derecede hatalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin bugün 
elektrik enerjisine (ihtiyacı olduğu bir vakıadır. 
Bunun için gerekli kömür yatakları elimizin 
altındadır, fakat yurt ekonomisinin gerektir
diği şekilde işletmek maalesef mümkün olma
maktadır. Stratejik madenler vardır; bunlarla 
ilgili gerçekler yıllarca tartışılmıştır, kamuoyu 
yabancı tekelin millî menfaatlere aykırı bir çok 
marifetlerine dair iddialarla karşı karşıya bıra
kılmıştır. Bir süre önce kabul edilen Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında bu konularda 
hem millî menfaatleri korumak, hem de yine 
millî menfaatler için gerekli elastikiyeti sağla
mak üzere bulunmuş bir formül vardı. Komis
yonun yaptığı değişikliklerle tasarı, bu plân 
hükümlerinden de uzaklaşmış bulunmaktadır. 

Yüksek müsamahanıza sığınmak suretiyle 
Üçüncü Beş Yıllık Plânın kanunlaşmış metnin
den (Resmî Gazete sayfa 101) İm ilkeyi aynen 
ıttılaınıza arz ediyorum: «Elektrik enerjisi üre-
rtiimi için kullanılması zorunlu olan veya yurt 
-ekonomisine uygun ve verimli biçimde istetil
meyen linyit yatakları ile stratejik madenler 
(Radyoaktif mineraller, tungsten ve bor tuz
lan) Anayasanın 130 nen maddesine uygun bir 
anlayışla kamu kuruluşlarınca işletilecektir. 
Stratejik madenlerin saptanması ve bu nitelik
ten çıkarılması; ilgili kuruluşlarla Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının görüşü ve Devlet 
Plânlama Teşkilâtının teklifi üzterine Bakanlar 
Kurulunca kararlaştırıl acaktır.» 

ıŞimdi, saygı değer oylarınızla kanunlaşan 
Üçüncü Beş Yıllık Plânın öngördüğü bu hedef
ten ıtzaklaşılmış bulunulmasından bir bakıma 
da verdiğimiz oyun sahibi olmamak anlamını 
çıkarırsak beni kusurlu görmeyeceğinizi uma
rım. 

Muhterem arkadaşlarım, yabancı sermaye 
konusunda da kısaca maruzatta bulunmak iste

rim: Çağımızın ileri teknolojisine sırt çevir
mek ve sırf yabancı sermaye düşmanlığryle tek
nolojiden yararlanima imkânlarını yoke-tmek 
nasıl hatalı ise, sınırlı maden servetimizin mai
li kalkınma amaçlarına değil, yabancı bir şir
ketin kâr amaçlarına göre işletilmesine göz 
yummalk da aynı derecede hatalıdır ve mjllî 
menfaatlerle bağdaştırılması mümkün bir tu
tum değildir. Aklın ve bilinilin emrettiği yol; 
millî maden servetimizin millet yararına değer
lendirilmesinden ibarettir. Yabancı teknoloji
den bu amaç için ve hiçbir sömürüye meydan 
vermeden yararlanmanın yolları bulunabilir. 
Bu noktada Komisyonda yapılan değişiklik pek 
çok yanlış anlamaya ve yanlış uygulamaya yol 
açacak bir hüviyete bürünmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım, hiç. şüphesiz bize, 
bizden başkasından fayda olmadığına göre, 
kendi millî kaynaklarımızı millî menfaatlerdani-
ze uygun şekilde geliştirmek, kullanmak hiç 
şüphesiz, tercih edilmesi lâzımgelen bir yoldur. 
Ancak, Millî Güven Partisi Grubu ölaraîk, bu 
ihtilaflı maddelerin Komisyon tarafından geri 
alınmasını ve millî menfaati her şeyin üstünde 
tutarak en âdil, en dengeli, akla ve ilmin ger
çeklerine en uygun çözüm yolunun bulunma
sını gerekli görmekteyiz. 

Bu önerimiz kabul edilirse, madenciMk re
form kanunu tasarısının hakiki hüviyetiyle bir 
reform tasarısı niteliğine bürünmekten başka, 
memleketimize, milletimize faydalı ve dengeli 
bir metin haline geleceğine olan inancımı belirt
mek isterim. Madde metinleri geldiği zaman bu 
önerilenimizi Yüce Huzurunuza takdim edece
ğiz. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için 
sizlere saygılarımı sunarım. 

[BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
ISaym Nahit Menteşe, buyurunuz efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA NA
HİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, sa
yın 'milletvekilleri; 

İkinci defa söz aldığım için evvelâ özür di
lemek isterim. Burada benden evvel konuşan 
Cumihuriyet Halk Partisi sözcüsü Oral, bâzı hu
suslara değinmemiş olsaydı, her halde tekrar 
söz almak zaruretini duymayacaktım. 

Muhterem arkadaşlarım, sabahki, konuş
mamda biz Adalet Partisi olarak reformdan ne 
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anladığımızı sizlere izah etmeye çalıştık. Re
formun. bir devletleştirmecilik olmadığını da 
imin uzun izaih ettik. 

Muhterem arkadaşlarım, devamlı şekilde Ata
türk doğrultusunda gibi burada lâflar edilmek
tedir. O bakımdan, biz reformdan ne anlıyoruz? 
.yine tekrar arz etmek istiyorum. 

Reform, toplumun çeşitli ihtiyaçlarının kar
şılanması maksadryle meveudolan nizamın gü
nün şartlarına, gelişen ilim ve teknolojinin icap
larına, Devlet idaresinin belirgin felsefesine 
uygun olarak yeniden düzenlenmesidir. Bu se
beple reform, toplum hayatının her yönüne mü-
•essir, her sahada müessir devlet gücünün ne 
surette kullanılacağı meselesidir. Bu görünüm 
file reform, üzerinde çok di'kkatJi davranmak 
lâzımgelen önemli bir mevhumdur. 

Reform, topluma, verilmesi düşünülen siyasî 
şeklin bir vasıtasıdır. Türkiye'de reformların 
Atatürkçü istikamette olması zorunluğunu her
kes tereddütsüz kalbul etmek durumundadır. 
2frra, Atatürk, son yılların yetiştirdiği müstes
na Devlet adamlarından biridir. O, millet sev
gisinin sembolü, modem Türkiye'nin kurucu
sudur. 

Atatürk, Türk Milletinin yükselmesi, çağ
daş uygarlık düzeyine varması için takiıbedil-
mesıi lâziimıgelen yolu, yani Türk toplumunun 
alması lâzıım/gelen siyasî şekli açıklıkla ortaya 
•koymuştur. Bu yol, hiç tereddüsüz batı yolu
dur. Atatürk'ün bu tespiti, zamanın geliştirdiği 
her türlü meseleye medenî çözüm tarzları bula
bilmek imkânını sağlar. Dünya durdukça taze
liğini muhafaza edecek tarzdadır bu biçim muh
terem arkadaşlarım. O halde, Atatürkçü istd-
fkâınetite reform yapmanın temel tarifini ka
naatimizce şöylece koymak mümkündür : 

Türk Devletinin idare şeklini insan hakları
na dayalı hürriyetçi parlamenter demokratik 
nizamdan az yeya çok asla saptırmaksızın mil
letin kayıtsız şartsız egemenliğini esas, refahı
nı amaç bilerek toplumun her türlü ihtiyacının 
karşılanmasında milletimizi çağdaş uygarlık se
viyesine çıkartacak yol ve yöntemlerin tespit 
ve uygulanmasına refonm, denir. 

Bu temel tarifi böylece tespit ettikten son
ra, problemin halli için düşünce tarzının nasıl 
olması lâzumgeldiğini tespitte zaruret vardır. 
Mesele, toplum ihtiyacının karşılanmasında mil

letimizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkaracak 
yol ve yöntemleri tespit olduğuna göre, evvelâ 
bir topum ihtiyaçlarının ne olduğunun açıkça 
ve her türlü ait düşünceden uzak olarak, re-
form tarifinin esas şartlarını gözönünde tuta
rak, kelimenin tanı anlamıyle samimî olarak tes
pit etmek lâzımıdır. 

İkincisi, bu ihtiyaçların karşılanması için, 
uygulanması zorunlu olan yol ve yöntemler ara
nırken, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak il
kesi gözönünde tutularak, /modern ilmîn ışı
ğında batı dünyasında uygulama alanı bulmuş 
ve iyi sonuçları görülmüş modeller üzerinde 
durmalı ve çeşitli çözüm yolları gözönünde tu» 
tul arak en iyi çözüm tarzı aranmalıdır, 

Memleketimizin içinde bulunduğu sosyo -
poliıtftk, jeo - politik durum ve dünyada devam 
ettiğinden kimsenin şüphesi olmayan ideolo
jik savaş nazara alınarak, bulunacak çözüm 
yollarının aşırı sağ ve aşırı sel tehlikelerine 
tamamen kapalı olması gerekirse, bu bâzı feda
kârlıkları göze alarak temin olunmalıdır. 

Sabah burada arz etmeye çalıştım muhterem 
arkadaşlarım; Adalet Partisi; millî menfaat, 
millî çıkar nerede ise, oradadır. Hiçlbir suret
te millî çıkardan, millî menfaatten fedakârlık 
yapmamız mümkün değildir. Biz, çağdaş mede
niyete ulaşabilmek için, daha çok istihsal ya
pabilmek için, daha çok ihraç yapaibiiLmek için, 
daha fazla vatandaşa iş temin edebilmek için 
meselenin üzerinde hassasiyetle durmaktayız. 

Sayın arkadaşım burada linyit meselesin
den bahsettiler, Linyitin Devletleştirilmesinden 
bahsettiler, enerji sıkıntısından bahsetiler. 

Muhterem arkadaşlarım, biz, Adalet Partisi 
olarak iktidarda bulunduğumuz zaman enerjiyi 
4 milyar kilowat/saat istihsal edilen enerjiyi, 
- 1965'te 4 milyar kilowat/saat olarak devir al
dık - katladık 9 milyar kilowat/saat yaklaş
tırdık. Ama, her zaman ifade ediyoruz; bugün 
Türkiye kalkınmak mecburiyetinde, sanayileş-
ımek meöburiyetinde, Enerji, bunun önünde git
mek mecburiyetindedir. 

Meselede gerçekçi olmak lâzımdır. Yeraltı 
'servetlerinden, kömürden istifade edeceksink, 
enerjiye dönüştürebilmek için. İşte, devletin 
elinde büyük rezervler var. Yani, birtakım kü
çük linyit yatakları devletleştirildiği takdirde 
ne olacak muhterem arkadaklarım f 
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Sayın arkadaşını «Devlet bunu kontrol ede
miyor» diye buyurdular. Devlet iyi kontrol 
edemezse, o takdirde Devletin iyi işletmeci ol
ması mümkün değildir. Devlet evvelemirde 
kontrol imkânına sah'ibolaeak. Bu yetenekten 
mahrum ise, o takdirde Devletin iyi bir işlet
meci olması mümkün değdldir. O bakımdan, 
meseleye gerçekçi açıdan bakmak icabetmek-
feedir. 

Devletin elinde bugün rezervler vardır. 
Sayın arkadaşım da bahsettiler. Afşin ve Elbis
tan'da düşük tenörlü 3 nıdlyar ilâ 5 milyar ton 
rezerv tahmin edilen bir linyit yatağı mevcut
tur. Senelerden beni bunun etütleri devam et
mektedir. Bundan enerji istihsal etmek müm
kündür. Şu halde, mesele birdenbire halledile-
memektedir. 

(Sudan enerji istihsal edeceğiz. Arkadaşım 
söyledi; tesislerin geç olması bir vakıa. Sudan 
enerji istihsali mümkün; fakat tesislerin uza
dığı da bir vakıa. 

Fuel-oil'den, sudan kömürden, bugün nere
den bulursak bulalım enerji istihsal etmek mec
buriyetindeyiz. Sadece kömürden istihsal ede
lim diye Türkiye'de sanayiyi geri bırakmaya 
kimsenin hakkı yoktur muhterem arkadaşlarım. 
Hiç hayalci olmayalım, gerçekçi olalım. Nerede 
enerji buluyorsak, oradan istihsal edelim. 

Burada sayın arkadaşım boraks meselesin
den, «Bor mineralleri, bor tuzlan» diye tesmiye 
edilen, «Boraks» diye tesmiye edilen yeraltı ser
vetinden bahsetti. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bor devlet-
leştirilirse, bor mineralleri, bor tuzları devletleş-
tirilirse Türkiye kurtulacaktır.. Böyle bir ha
valin içinde olmak mümkün değildir. Bugün 
dünyada istihsal edilen, senede istihsal edilen 
boraks belli: 2 milyon ton muhterem arkadaş
larım. Dünyanın ihtiyacı bu. Bunun bir mil
yon tonunu Amerika istihsal ediyor. 600 000 to
nunu Sovyet Rusya, geri kalanını da, Türki
ye'nin de içinde bulunduğu diğer memleketler 
istihsal ediyor. 

Senede ihraç ettiğiniz döviz gelirimiz, - özel 
sektör ve Devletin ki dahil - 13 - 15 milyon do
lar civarında. 

Muhterem arkadaşlarım, meseleyi böyle 
birtakım hayal plâtformuna aktarıp, birtakım 
nazariler koymak mümkün değil. Bundan ne 

faydalanacağız, ne olacaktır? Bunu tespit et
mek mecburiyetindeyiz. 

Bugün Türkiye'de 1 200 000 000 ton boraks 
rezervi mevcudolduğu tahmin edilmektedir; 
1 milyar, 200 milyon ton. Geçenlerde bilvesile 
arz etmiştim: Bunun 1 milyar 120 milyon tonu 
Devletin elinde, geri kalanı özel sektörün elin
dedir. 

Şimdi Adalet Partisi - demin kazaî bir tasar
ruftan bahsetmiştim - İktidarı muhterem arka
daşlarım, bu rezervin yarısından fazlasını Dev
lete kazandırmış bulunmaktadır. Biz öyle gü
rültü yapmadığımız için, gürültücü bir parti ol
madığımız için, meseleyi tevazu ile karşılamışız
dır, bir kazai yolla netice istihsal etmişizdir. 

Ben diyorum ki, Devlet hiçbir kamulaştırma 
bedeli ödememiştir. Kırka'da - Sayın Refet 
Sezgin arkadaşım meseleyi ço iyi bilirler, kendi 
zamanlarında meseleyi sıkı bir şekilde takibet-
mişlerdir, yarım milyar tonun üzerindeki 5 ya
tağı, Adalet Partisi İktidarı kazai yolla Devlete 
kazandırmıştır. 6 ncı dava halen devam etmek
tedir. Bunu tekibediniz, Devlete kazandırınız. 
diyoruz muhterem arkadaşlarım. 

Diğer yandan, bir gerçeği de ifade etmek 
mecburiyetindeyim: 

Bugün ton başına ihraç fiyatları, Devletin 
elinde bu kadar geniş rezerv olmasına rağmen, 
ton başına gelir, özel sektörden daha düşüktür. 
Bunu itiraf etmek mecburiyetindeyiz muhterem 
arkadaşlarım. % 90 - 95 rezerv sahibi olmasına 
rağmen özel sektörün ihraç ettiği miktara naza
ran, Devletin ihraç ettiği miktar yarı nispetin-
dedir. Şu halde, bir ihraç metaını devletleştir
mek suretiyle, «Ne olacak canım? Bu mesele 
de bitsin, bu meseleyi de kapatalım. Devletin 
borakstan elde etiği döviz ne kadardır? Eh 15 
milyon dolar. Zaten üzümden sadece 20 milyon 
dolar elde ediyoruz. Şu halde bu mesele 3 - 5 
milyon veya 10 milyon dolarsa, kapatalım bu 
meseleyi» diyen arkadaşlar da bulunmaktadır. 
Ama, burada edebiyat yapmak yerine, gerçekle
re eğilmek mecburiyetindeyiz. O takdirde, ya
rından sonra, bir netice istihsal ettiğimiz tak
dirde hayale kapılmayalım. Burada yüksek karar
larınızla boraksın tümünü devletleştirebilirsiniz, 
mümkündür. Ama hiçbir suretle bir hayal içine 
girmeyelim muhterem arkadaşlarım. Yani bu 
neticeden sonra, şu kadar milyon dolar gelecek-
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tir. Bu, mümkün değildir, gerçeklere aykırıdır. 
Yanılmış olmayı çok isterdim muhterem arka
daş] arım. 

Ben sözlerimi fazla uzatmayacağım. Sayın 
arkadaşım, tekrar ismimden bahsetmemiş ol
saydı, konuşmayacaktım. Maddeler geldiği za
man tekrar huzurunuza çıkacağım. Tekrar te
şekkürlerimi ve saygılarımı arz ediyorum. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Hüseyin Baytürk, buyurunuz 
efendim. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) - - Sayın Baş
kan ; Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü 
ve bizim sözcümüz konuşmalarında, boraksla 
ilişkin Bakanlığım zamanında cereyan etmiş bu
lunan bâzı tasarruflarla ilişkili* beyanlarda bu
lundular. Özellikle Sayın Hüdai Oral konuş
maları meselenin mahiyetini açıkça ortaya ko
yucu nitelikte bulunmadığı cihetle, benim beyan
larım hakkında yanlış bir hüküm istihracını tev-
iidedebileeek durumlar hâsıl olduğu cihetle 
HÖZ rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hüdai Oral konuşma
sında', sizi zemmeder mahiyette veya sizin ileri 
süreceğiniz mütalâa hilâfında beyanda bulun
madı. «Müştereken dedi, aynı anlamda, Eski
şehir'deki bor mineralleri hakkında birlikte bir 
fikre iltihak ettik,» dedi. Size isnadolunan bir 
beyan olduğu iddiasında değilim, Sayın Sez
gin. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Hayır, ay
nı anlamda beyanda bulunmadık. 

Efendim, zatiâliniz; benim Sayın Hüdai Oral 
ile eş bir tatbikat yaptığım kanısında iseniz, bu
na katılmıyorum. Böyle bir tatbikatını yoktur. 
Bu itibarla, çok önemli hattâ milliyetçilik tahlil
lerine kadar varan bir anlayışın izahında hem 
fikir olmadığımız noktalar varsa beni mazur gö
receğiniz ümidiyle, bana söz vermenizi rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Oturun efendim. Daha sonra 
bu konuda görüşürüz. Şimdi söz verdim: Sözü 
takiben bu meseleyi halletmeye çalışacağım. 

Buyurunuz Sayın Baytürk. 
C. H. P. GRUBU ADINA HÜSEYİN BAY

TÜRK (Zonguldak) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin savın üyeleri: 

Madencilik Reformu kanun tasarısı üzerinde 
eleştiri ve Önerilerimi sunmak için söz almış bu
lunuyorum,. 

Hepinizin malûmu olduğu üzere, komuoyunu 
ve matbuatı bir hayli meşgul eden ve bir hayli 
eleştirilere yol açan bu tasarı, nihayet Yüce 
Meclisin huzuruna gelmiştir, 

Sayın milletvekilleri; madenler tükenen ve 
bir daha yerine konması mümkün olmayan ye
raltı servetierimizdir. Bu nedenle, bu millî ser
vetlerimizi en iyi şekilde aramak ve en az za
yiatla çalışmak, memleketimizin büyük menfa
atleri icabıdır. 

Bu konu, bu özelliğinden dolayı 1961 Anaya
sanın 130 ncu maddesinde de mânasını bulmuş
tur. 

Sayın arkadaşlarım; 6309 sayılı Kanun, ya
bancılara yurdumuzda arama ve işletme izni ta
nımamıştır. Fakat özel sektöre bu hakkı ta
nımıştır. Şimdi yine Anayasamızın eşitlik il
kelerine dayanan, diğer alâkalı maddelerine gö
re, Maden Kanununa yabancıların istifade et
mesini meneden hükümlerin konması gerek
mektedir. Hükümetin getirdiği.tasarıda da bu 
hükümler 13, 62 ve 64 ncü maddelerinde mev
cut idi. Fakat, Karma Komisyon bu maddeleri 
değiştirmek suretiyle, yabancı sermayenin gel
mesini ve yabancıların arama ruhsatı ve işletme 
imtiyazı alabilmesini öngördü. 

Yine, çalışmada Devlete ağırlık veren, ek 
5 ve 6 neı maddelerin de, tasarıdan tamamen çı
karılması suretiyle Devlete ekonomik yönden 
büyük bir gelir getirecek olan bor madenlerinin 
millileşmesi ve kamulaşnıasr işi suya düştüğü 
gibi, yakıt ve enerji ihtiyacı yönünden mühim 
bir madde olan linyitlerimizin de kamulaşması, 
bu maddelerin çıkarılmasiyle önlenmiş oldu. 

Böylece, memleketin büyük ve ciddî bir prob
lemi olan bu mesele de halledilmeden bir kenara 
atılmış oldu. İşte bu ve yukarıdaki nedenlerle 
Atatürkçü görüşten saptırılan ve reform niteli
ğini kaybeden bu tasarıya karşıyız. İnancım 
odur ki ; tasarı bu haliyle Meclislerden geçer ve 
kanunlaşırsa, memleketin muhtaç olduğu men
faatlerini koruyamayacaktır da. 

Biz bu mahzurlarını komisyonlarda dile ge
tirdiğimiz zaman hiçbir tesirimiz olmadı ve ko
misyon dilediği gibi tasarıyı değiştirmek sure
tiyle kuşa dönen bu tasarıyı yüce huzurunu-. 
za getirdi. 
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Sırası gelmişken söylemek isterim ki ; tasarı
nın bu hale gelmesinde en büyük kusur, bizzat 
Hükümetin ve Komisyondaki tutumu ile - Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Nuri Ko-
damanoğlu'dur - Hükümet gerekli tâvizi 8 ııcü 
Beş-Yıllık Plân müzakerelerinde vermişti. Sayın 
Bakan Kodamanoğlu da, komisyonda bir tutar
sızlık içinde idi. Hükümet üyesi olduğu iein, 
hem tasarıya sahip çıkıyor görünüyor; hem de 
değişiklik önerilerine âdeta ışık tutar bir durum 
ve tavır takmıyordu. İlin son toplantıda da, 
tasarıyı reform olma niteliğinden çıkaran, en 
önemli maddelerinin konuşulacağı günde, «Ba
sın toplantısına hazırlık yapacağım,» nedeniyle 
gelmemesi; Sayın Bakanın tasarı hakkındaki 
düşüncelerini tam mânasiyle belirtmek için 
önemli bir faktördür. Biz, tasarının Hükümetin 
getirdiği gibi çıkmasına çok gayret sarf ettik 
fakat, parmak sayımız kâfi gelmedi. 

Sayın milletvekilleri, madenciliğin kendine 
has bir özelliği vardır. Bu özelliğinden dolayı 
aranması, işletilmesi yeteri kadar sermaye, tek
nik ve büyük çapta da riske girmeyi' icabettirir. 
Şimdi, bu ve aşağıdaki izah edeceğim nedenlerle 
yabancı sermaye, yabancıların madenlerimizde 
ruhsat almalarına, işletme imtiyazı almalarına 
karşıyız. 

Bu düşüncemiz ne bir teorik ilkeye dayanır 
ne de yabancı düşmanlığına, Bu düşüncemiz 
yalnız memleket menfaatlerine olan isteğimize 
ve madenlerimizin çarçur ve heba edilmemesine 
dayanır. Şimdi, bizi bu düşüncelere sevk eden 
nedenleri kısaca izah edeceğim. Yalnız bu dü
şüncelerimizi izah etmeden evvel yabancı ile 
yabancı sermayenin birbirine katiyen karıştırıl-
mamasmı hassaten rica edeceğim. 

Yabancı sermaye bir kazanç için gelir, ya
bancı bir sahada, bir ihtisas sahasında boşluğu 
doldurmak için gelir. Meselâ, doktor gibi, mü
hendis gibi veya brr başka mütehassıs elemanla
rın geldiği gibi. Şimdi, bu yabancıları ve ya
bancı sermayeleri neden istemediğimizi kısa, 
10 madde halinde izaha çalışacağım: 

1. Ruhsat sahipleri ekseriya büyük kârlar 
için gelirler. Fakat, aynı kârlar memleketimize 
sağlanmaz. Kârlar kendisinin olur ve kârları 
birlikte tekrar memleketlerine götürürler. 

2. Yabancılar yalnız kârlarını düşündükleri 
idin çalıştıkları madenlerde sadece bu kârı sağ-

| layacak yerlerde çalışırlar. Maliyeti yükseltici, 
I riskli ve zor olan yerlere girmezler. Bu şekilde 
I büyük bir rezerv bir daha ele alınmayacak şe-
I kilde terk edilmiş olur. 

I İşte yabancıların memleketimiz için en za
rarlı olan yönü de burasıdır ve karşı çıkmamı-

j zııı da en büyük nedenlerinden birisi de bu nok
tadır. 

•]. Türk vatandaşı kendi toprağında yaşa-
I inak mecburiyetindedir. Bu nedenle kendi top-
I rağmdaki madenleri bütün yönleriyle değerlen-
I dirmek ister. Halbuki yabancı bunu düşünmez. 
I Kendisine lâzım olanı alır, ötekini bırakır. Hal-
I buki, bugün bütün dünyada madenlerdeki esas 
I olan maddelerin dışında daha birçok elementler 
I vardır. Bunlardan da istifade etmektedirler. 
I Bayprodak (Byproduck) dediğimiz bacagazla-

rından bile istifade etmektedirler. Halbuki, ya-
I bancılara pahalı gelen ve yeni bir yatırımı iea-
I bettiren bu yan sanayinin kurulmasını istemez-
I 1er ve işlerine, de gelmez. 

I 4. Yabancılar kendi memleketlerinde olan 
I madenleri ne bulmada, ne de bulup işletmede 
I bir gayret içine girerler. 
1 5. Yabancılar bir memlekete hakikî maden-
I cilikten ziyade kendi memleketlerinde bulama-
I dıkları hammadde için gelirler. Bu şekilde sa-
I tıeı ve alıcı durumunda olacakları için fiyat 
I rekabetini de ortadan kaldırmış olurlar. 

I 6. Yabancı büyük firmalar kendilerine ra-
I kip olmamamız için memleketimize gelirler, ma-
I deni bulur veya satmalırlar fakat, bir türlü iş-
I letmeye geçmezler. Misâl, Türkiye'de Tuz Gölü 
I batısında kendi imkânlarımızla senede üç bin 
I ton çıkarttığımız sodyum Sülfatı yabancılar 60 
I bin ton çıkaracağız diye geldiler fakat, 1963 
I senesinden 1968 senesine kadar kendileri bir 
I ton çıkartmadığı gibi, bizim de senede çıkart-
I tığımız üç bin ton istihsal çıkmamış oldu, heba 
I edilmiş oldu. 

I Başka büyük bir misal olarak borları vere-
I biliriz. Hepinizin bildiği gibi Borax Consalidated, 
I biz 1957 senesinde farkına varıncaya kadar Tür-
I kiye'de bazan boraks var dendi, bazan yok den-
I di. Var dediği zaman da çalışmadı, yok dediği 
j zaman da çalışmadı. Ne zaman ki, biz bu bo-
I rakslarımızın, bor madenlerimizüı farkına var-
I dik, onlarda bir çalışma gayreti içerisine girdi-
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lor ve mümkün okluğu kadar bizi kösteklediler, 
bunun dışında herhangi bir şey yapmadırlar. 

7. Bazı madenlerin özellikleri yönünden 
aranmaları, işletilmeleri ve rezerv durumları ile 
mevkilerinin gizli tutulması lâzımdır. Burada 
misâl olarak, radyoaktif, stratejik, askerî yön
den önemli madenleri sayabiliriz. Bir yabancı 
firma ile bu gizliliği nasıl muhafaza edebiliriz? 
Bu da gösteriyor ki, kendi maden envanterimizi 
kendimizin yapması lüzumu bir gerçektir. 

8. Yabancılar işletmede kazansalar dahi, bu 
kazancı aramadaki masraflarından düşerek bir 
nevi Devlete ödemesi gereken vergiyi sermaye 
yaparak, hem arama hem de işletme yapmış 
olurlar. Yani, Devletin parasını sermaye eder
ler ve bu yara ile Türkiye'de hem maden arar
lar, hem de işletirler ve giderlerken de bu kârı 
beraberlerinde götürürler. 

9. Yabancılar kendileri için kolay temin 
edilir birtakım vesikalar göstermek suretiyle bi
zim bankalarımızdan kredi almak suretiyle, 
memleketimize getirmeleri lâzımgeteıı parayı ge
tirmezler, dolayısıyle bizim paramızla bizim 
topraklarımızda para kazanırlar. Misal olarak, 
gösterelim; dünyanın en liberal kanunu bizde 
olduğu halde, şimdiye kadar yabancıların Tür
kiye'ye maden sahasında getirdikleri se rina ye 
30 milyon dolar civarındadır. Bunun 20 milyo
nu büyük bir manyezit yatağına Avusturya ta
rafından getirilmiş olduğunu, geriye kalanın 
4,5 milyonu da Borax Consolidated'in getirdi
ğini hesabedersek, geriye kalır 5,5 milyon do
lar. Bu 5,5 milyon doları Fransızların e'alıştı-
ğı bor madenleri, krom, manganez gibi diğer 
madenlere taksim edersek bu da gösterir ki, ya
bancılar iddia edildiği gibi «Efendim, bizde 
sermaye yok, çalışamıyoruz. Yabancılara ma
denlerimizi açarsak sermaye getirirler»- sözleri 
şu misalden anlaşılır ki, yabancılar Türkiye'
ye kendi paralarını getirmiyorlar, zaten getir
melerine de lüzum yok. Çünkü memleketlerin
den temin ettikleri vesikalarla Türkiye banka
larından kredi alıyorlar, vergilerinii vermemek 
ve o kışımı da sermayelerine ilâve etmek sure
tiyle Türkiye'de dilediği gibi maden arayıp, bu
lup, çalışıp ve kazançlı olarak memleketlerine 
dönebiliyorlar. 

10. Yine iddia edildiği gibi, yabancılar ne 
yeteri kaçlar teknoloji, ne malzerae getiriyor

lar, hattâ teknik bilgi dahi getirmiyorlar. Ge
tirdikleri teknik bilgi ile kendileri çalışıyor, 
bizim memleketimizde tecrübe sahibi oluyorlar, 
geri giderlerken de hem teknik bilgilerimi bera -
bcr götürüyorlar, fazla olarak da bizde kazan
dıkları tecrübeyi de ayrıca götürüyorlar. 

Arkadaşlar, sayın millet vekilleri, bu çok 
mühim bir noktadır. Belki nazarınızdan kaç
mış olabilir. Bir mühendis mektepten çıktığı 
sırada tam bir mühendis değildir. Seneüerin, 
tecrübelerin neticesi iyi bir mühendis olur. Ya
bancılar Türkiye'ye belki yeni mezun, çok az 
tecrübeli yeni mezunlarını, teknik elemanlarını 
getiriyorlar, tekniklerini getiriyorlar, ama faz
la olara.k tecrübe sahibii de oluyorlar, geri gi
derken bir de kârlarının yanında teknik tecrü
be kazanmış olarak gidiyorlar. Halbuki bizim 
mühendislerimiz, bizim teiknik elemanlarımız 
İm imkânlardan faydalanamadığı için mektep
ten çıktığı gibi kalıyorlar. Ondan sonra, efen
dim yabancı teknik üstün, yabancıyı getirmek 
lâzım, yabancı teknoloji üstün... E., bize im
kân tanınmıyor ki. En iyi nnadenlerimize, en 
iyi yerlerimize ecnebi firmaları çağırıyoruz, ec
nebi müşavir firmaları çağırıyoruz, onlara iha
le ediyoruz. Neticede, onlar tabiî kendi mem
leketlerinde tecrübe sahibi, hem de bizim mem
lekette tecrübe sahibi oluyorlar. O zaman bi
zim mühendislerimiz tecrübe sahibi olamıyorsa 
günah, onların değil, memleketin bu tutumun-
dadır. 

İşte arkadaşlar, yukarda özetlediğim ve ço
ğaltılması mümkün olan bu nedenlerledir ki, 
yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesine kar
şıyız. Yoksa, gözünü veya kaşını sevmediği
mizden değil. 

Sonra imkânlarımızla yapabileceğinııiz bir 
durum varken neden yabancıyı davet edelim? 
Hepimizin malûmu olduğu üzere yabancı kendi 
memleketinde bulamadığı kâr içlin bizim mem
leketimize gelir. Şayet kendi imkânlarımız ol
mazsa o zaman düşünülebilir. Ama kendi im
kânlarımız varken neden yabancı Uzmanları ge
tirelim? 

Sayın arkadaşlar ben burada bir misal ola
rak vereyim, tahkik edebilirsiniz. Ben mü
hendisim, Master yapmak için Amerikaya git
tim. Spokaııe dediklerdi Washington State'nin 
büyük bir şehrinde büyük bir toplantı oldu. Bu 
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toplantıda benim profesörüm Steylii, dünyada 
isim yapmış bir profesördür; kitabı vardır, 
bütün maden mühendisleri bilir, belki Teknik 
Üniversitede de vardır, benim majör profeso-
rümdü, hocamdı. Kendilerine tahkimat için 
bir sual sordular. Otelde. Tahkimat, yer altı
nın göçmemesi için, tabiî emniyette tutula
bilmesi için yapılan bir sistemdir. Yani bildiği
miz bu inşaatlara benzetirsek kiriş ve kolon
lar gibi. Profesör beni bildiği için. kendisine 
yöneltilen suali benim izah etmemi istedi. «Çün
kü Türkiye'de tahkimat, yeraltı tahkimatı bize 
nazaran daha üstündür; Hüseyin benden daha 
iyi bilir, o izah etsin» dedi. O zaman, alışmış 
olduğum Türk terbiyesine göre yüzüm kızardı. 
Biliyorsunuz bizde hocaya hürmet sonsuzdur ve 
bilsen dahi hocanın yanında herhangi bir bil
giçlik taslıyamazsmız. 

Yine size bir misal vereyim. Amerikalılar 
Zonguldaik'a geldiler Hamilton Şirketi Zongul
dak'ta 1 numaralı kuyuyu, Uzun Mehmet Kuyu
sunu yaptı. Burada çalışan bizim arkadaşları
mız oldu, biz 182 lira maaş aldığımız zaman, 
bunlar 800 lira aldılar. Fakat, bu kuyudan, 
dibe inen bâzı baş yukarılar, bâzı desandreler, 
bâzı havuzlar yapmak icabetti. Size samimî 
olarak söyleyeyim, tahkik etmek mümkündür; 
bir başyukarı için Amerika'dan mütehassıs ge
tirdiler. Bizim Türkiye'de 30 bin kişi bugün 
Ereğli kömürlerinde çalışıyor; 30 bin kişjinin 
içerisinde bu başyukarıyı yapamıyacak pek az 
adam bulunur. Yani, ecnebilerin tekniği biz
den üstündür, mühendislikleri bizden üstün
dür, görüşü doğru değildir. Belki tecrübeleri 
çoktur, çünkü, çok iş yapıyorlar, tecrübe ça
lışmakla olur. Ama bizden, hiç de üstün taraf
ları yoktur arkadaşlar. 

Sayın'milletvekilleri, özel sektöre gelince: 
Türkiye'de özel sektörün girebileceği maden
ler var, ğiremiyeceği madenler vardır. B;en 
Türkiye'de, Hükümet tasarısında belirtildiği 
gibi borla, linyitlerin kamulaştırılmasma şah
sen taraftarım. Bora taraftarım, çünkü dün
yada tekel durumunda olan Amerikalılara kar
şı eğer tek elden rekabet edemezsek, eğer tek 
elden bu işi idare edemezsek, Borax Consoli
dated veya başka bir firma Türkiye'ye gelecek 
hem kendisi çalışacak, hem de bizim özel te
şebbüsten maden alacak ve bizimle rekabet ede

cek bir. Amerikalılar daha evvel bunu bildiği 
için Avrupa'da depolar yaptılar, antrepolar 
yaptılar. Hollanda'nın Amsterdam veya bir baş
ka limanında. Bugün Amerika'dan, Kaliforni
ya'dan bir ton boraks New - Yorik'a, yani Ame
rika'nın Batısından New - York'a 50 - 55 dolar 
navlunla gelir. Avrupa'ya bunun daha fazla
sıyla gelir. Bizim borakslarımız da New - York'a 
25 ilâ 30 dolara gider. Şimdi, sorarım size ar
kadaşlarım, Türkiye'de işçilik ucuz, bizim bo
rakslarımızın kalitesi üstün; daha az masrafla 
istihsal edebileceğimize göre, Amerikalıların 
bize nazaran işletme masrafları daha fazla ha
yat seviyelerine uygun olarak; biz New - York'a 
bu madenimizi, Amerika'ya göndersek Amerika 
ile rekabet edebiliriz. Çünkü, onlar 50 - 55 do
lar navlun veriyorlar, biz 25 - 30 dolar nav
lun veriyoruz. Amerika'da işçilik bize nazaran 
pahalıdır, bizde işçilik onlara nazaran ucuz
dur. Dolayısıyle işletme maliyeti de bizde az
dır. Hele Avrupa'da Amerikalıların bizimle re
kabet etmesine maddeten imkân yoktur. Bâzı 
yetkililerimiz derler, efendim bütün dünyada 
2 300 000 ton sarf ediliyor, bunun B2 03 olan 
miktarı 700 - 750 bin ton, yahut 740 bin ton, 
800 bin ton civarındadır. Bunun hepsini biz 
versek, kamu oyunda matbuatta dile getirildi
ği gibi, milyonlar, 100 milyon ve 80 milyon 
memleketimize kazandırmaz. Bu bir dereceye 
kadar ilk bakışta, ilik düşünüşte doğrudur. 
Ama bu, istikbali olan, gittikçe sanayie yayı
lan bir madde bu. Ama biz bu halimizde dur
durduğumuz müddetçe Amerika her zaman bi
ze üstün gelir. 

Bâzı arkadaşlarımız yüne diyorlar ki, efen
dim Devletin elinde bugün 280 milyon ton bo
raks var. 250 milyon Borax Coıısolidated'in, 
300 veya 320 milyon da özel teşebbüsün elin
de var. Efendim Devlet bu 280 milyon tonu sat
sın. Amerikalılarla, Devlet elindeki rezerve 
ile, elindeki stokla,- çoklukla rekabet edebilir. 
Hayır, edemez arkadaşlar. Çünkü Amerika'nın 
elinde de bugün 500 milyon ton veya 600 mil
yon ton civarında borks vardır. Senede, bütün 
dünyanın ihtiyacının 2,5 milyon ton olduğunu 
düşünür isek, Amerikalıların bugün elinde olan 
boraks stokları, boraks rezervi ki, 500 milyon 
ton civarındadır, bu rakamı 2'ye, 3'e bölerse
niz aşağı - yukarı 150 sene daha bütün dünya-
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ya yetecek borkas Amerikanın elinde vardır. 
Biz Amerikalını boraksının bitmesini de bekli-
yemeyiz. Şu halde yapacağımız iş en kısa yol
dan Amerikalılarla rekabete girmek, onları bâ
zı sahalardan atıp, onların yerine bizim gir-
memizdir. Yoksa, efendim bu sene boraks
lardan 100 milyon kazanamayız, demek belki 
doğrudur, kazanamayız; belki 50 milyon da 
kazanamayız. Ama, bu gidişle 100 sene sonra 
da yiine kazanamazsın. Demek ki, buna bir 
başlangıç lâzım.. Bu başlama noktası olarak 
deriz ki, memleketimizin en coik ihtiyacı bulun
duğu bu devirde buna bağlıyalım. Ne kadar 
sonra başlarsak o kadar geri rekabet sahatsma, 
piyasaya gireriz. 

O bakımdan, bu borakslar- hakkında efendim 
bu sene 100 (milyon kazanamıyoruz, işte söyle
nen şişirilmiştir, efendim söylenen fazla rakam
lardır... Evet. doğru olabilir, fazla olabilir. Ama 
dediğimi gibi Amerikalıların bugün elinde olan 
borakslar bütün dünyaya 150 sene yetecek ka
dardır. 150 senede kimin külahı kimin basma?.. 
E. 150 sene daha biz bekleyecek miyiz ki Ame
rika'nın rezervi bitsin de biz söz sahibi olalım. 
Hayır arkadaşlar, böyle bir şey olmaz. Yanlış 
olan burasıdır. Şu halde yapılacak olan iş, Ame
rikalılar bizimle rekabet edemezler. Ama nasıl? 
Eğer biz tek elden bunların karşısına çıkarsak. 
Amerikalılar bizimle, Borax Oonsiolidated bizim
le rekabet eder. Bizim, özel teşebbüsümüzün 
elindeki -madeni alır, Türkiye'deki kendi made
nini çalıştırır. 6*244 sayılı Kanuna göre, Yaban
cı Sernuaycyi Teşvik Kanununa göre, biliyorsu
nuz, yabancılar 30 dolara boraksı satıyorlar ise 
bunun 10 dolarını dışarıya transfer etme hak
kına sahiptir. Borax Consalidated Avrupaya 
gider, 10 dolarını o dışarıya transfer etme hak
kına sahibolduğunda ve 15 - 20 dolara Türkiye' 
de nıalediyor ise, bu bizim karşısımızdaki Tür
kiye'de çalışan firma, Borax Consolidated gider 
Hollanda'ya der ki arkadaş, «Türk Hükümeti 
sana kaçtan veriyor?» 25'ten veriyor, 30 lira
dan veriyor; «Ben sana 25'teıı vereceğim,» 30 
lira gösterir, ama 10 dolar transfer edeceğine 
etmez, 5 dolar eder 10 dolar ettim,»' der. Dolayı-
'Siyle bizim rekabet şansımız hiçibir zaman on
larla boy ölçüşemez. Şu halde boraksla, bu an
lattığım nedenlerle muhakkak tekelden idare 
etmemiz lüzumuna kaniim ye buna da mecbu

ruz. Yoksa 80 milyon olmuş, 100 milyon olmuş, 
efendim bu yalandır, bütün dünyaya biz ver
sek KX) milyon olmaz, efendim hepsini biz sin-
terlesek, 'hepsini biz kıymetlendirmek yine de 
bu parayı alamayız... Bunlar 2 nci derecede 
olan şeylerdir. 1 nci derecede olan şey, reka
bet alanına girmek mecburiyetidir. Girmediği
miz müddetçe ömrümüzün sonuna, kadar bek
leriz. 

Efendim!, sözlerimi bitirmeden evvel bir de 
5 nci ve 6 nci maddelerde, çıkarılan linyitler 
bahsine değinmek isterim. 

Arkadaşlar, bir maden mühendisi (olarak ne 
mensubolduğum partinin, ne okuduğum Ame
rika'nın, ne de Türkiye'nin bugünkü koşulları
nın, hiçbirinin tesirinde kalmadan; yalnız vic
danımla tekniğin tesirinde kalarak özel teşeb-
büsdeki linyitlerin perişan halini gördüğüm- için 
diyorum ki, Türkiye'de linyitlerin kamulaştı
rılması yüzde yüz şarttır. Tabiî önemsiz olan
ları demek istemiyorum. Şarttır; birincisi ya
kıt problemi yaklaşıyor. Kapıda zil çalmıyor, 
bağırmıyor; ama çok yakıtı bir zamanda nüfusu 
10 binden yukarı kasabalarda, daha evvel yap
tığımı konuşmada da söylediğim gibi, halkın ek
mek yerine kömür isteyeceği zaman çok uzak 
değil, yakındır; gelecek. 

İkincisi; elektrik enerjisi konusundadır. Bir 
taraftan diyoruz ki, sanaylleşelim. •Sanayileşme
nin 1 nci ihtiyacı elektrik enerjisidir. Bugün 
Türkiye'de derler ki, «Efendim, biz su potansi
yelimizin çok azından istifade «ediyoruz. Büyük 
barajlar yapılsın, elektriği su barajlarından el
de etmek suretiyle sanayie getirelim:» 

Arkadaşlar, bu bir dereceye kadar doğru
dur. Bugün Türkiye şartlarını iyi bilen arka
daşlarıma yaptırdığım hesaplara göre Türki
ye'de ısantralları 100 olarafk kabul edersek % 
60'ınr termik, % 40'mı su potansiyeline, suya 
bağlayabiliriz. Bunun sebebi, memleketimizin 
bulunduğu iklim kuşağıdır. Kurak bir yaz mev
simi geçirince elektriğe bağlanan sanayi ne ya
pacak, bekleyecek mi, işçisine; «sen evine gitr 

bu yaz kurak geçti» mi diyecek, yahut taahhüt 
ettiklerini geriye mi bırakacak veya memleke
tin kalkınmasında büyük hamle yapması lâzım 
gelen bu fabrikalar durarak mı? 

Şu halde biz muayyen bir yüzde, ki, buna 
% 60 diyorlar. Bunu % 50 olarak dahi düğün-
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seniz, - bunu yapanların hesabına, kabiliyetine 
inanıyorum - termik santral kurmak mecburi
yetindeyiz. 

•Su enerjisi muhakkak ki, ilk masrafı fazla, 
sonradan ucuz ıolan ve daima tavsiye edilen bir 
•enerjidir. Herkes su enerjisinden istifade etmek 
ister. Bugün Norveç, İsveç, İsviçre, büyük çap
ta İtalya, su potansiyelinden elektrik enerjisi 
yapıyor; fakat onların memleketini Avrupaya 
gidenleriniz görmüştür, ben Avrupaya gittim 
hiçbir yerde açık bir arazi göremtedim. Devamlı 
yağmur, devamlı buzullar ve kuraklıkta suların 
azalması belki onlarda da var; ama bizim ka
dar tehlikeli durum arz etmez. 

Şu halde, elektrik enerjisi istiyorsak, sana
yide kalkınmak istiyorsak elektrik enerjisini 
yapmak mecburiyetindeyiz. Bu enerjiyi de yal
nız suya bağlayamayız. Bunun yanında, yapı
lan hesaplara göre, % 60 nispetinde termik 
santral kurmak mecburiyetindeyiz. 

Bu yönden santrala yetecek rezervi olan lin
yit yataklarının devletleştirilmesinde büyük 
fayda vardır. 

ıSayın milletvekilleri, bugün Türkiye'de 100 
bin tonun üzerinde istihsal yapan 3 ta/ne ve 
10 tane de 10 bin tonun üzerinde istihsal ya
pan linyit işletmesi var. Hepsinin sayısı, Dev
let İstatistik Enstitüsüne göre, 170'tir. Demek 
ki, 13 tane linyit yatağının dışındakiler küçük, 
ilkel usullerle çalışan işletmelerdik'. Bu husus
ta 1968 yılında Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığının hazırladığı Sanayi Raporunda ve 
Başbakanlığın 1966 senesinde hazırladığı rapor
larda özel teşebbüs linyitçiliğinin gayet ilkel, 
teknikten yoksun çalıştığını, bu bakımdan bu
na bir yön verilmesi lâzımgeldiğiıni bütün dün
yaya ilân ettik. 

Şimdi ben bir sual soruyorum. Arkadaşla
rımız diyebilirler ki, siz nereden biliyorsunuz 
bunu? Hepinizin yolu geçer, Bolu'dan gidin 
3 tane arkadaş alın. Bir maden mühendisi, 2 
tane de hukukçu alın, iktisatçı alın gidin orada 
çalışan madenlerden bir tanesinin imalât hari
tasını çıkartın, sonra kalınlığını, zarbedin; 
bakın ki rezervi nedir? Bir de «İmrariyeyi geti
rin» deyin malsahibine, göreceksiniz ki çıka
rılan kömür % 2ö'yi bile bulmaz. Halbuki Baş
bakanlığa verilen Sanayi Raporunda - ki, bun

lar. 1968 yılında Başbakan Sayın Süleyman De-
'mirel'in zamanında hazırlanmış raporlardır-
% 70 gösteriyor; fakat bu bile iyimser bir ra-~ 
kamdır. 

iSaym milletvekilleri, bir maden düşünün, 
bunun % 20'sini veya % 30'unu alıyoruz, % 80'i, 
% 7Q'i yeraltında hapsediliyor. Nasıl hapsedi
liyor? Bir daha girilmeyecek şekilde, bir daha 
ele alınmayacak şekilde hapsediliyor. Bu ne 
denledir ki, muayyen rezervin üstündeki 
- önemsiz linyitleri- kastediyorum - linyitleri de 
•kamulaştırmada büyük fayda vardır. 

Maddeleri gelince bu husustaki detaylı gö
rüşümüzü bildireceğiz. Hepinize saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın Esat Kırat'lıoğlu, buyurunuz efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın 
Başkan, Sayın Refet Sezgin daha evvel grup 
adına söz istemişti, arzu buyururlarsa ben söz 
sıramı kendilerine veririm. 

BAŞKAN — Daha evvel Sayın Refet Sezgin 
grup adına söz istememişti. Süz sıranızı verir
seniz konuşabilir. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Veri
yorum efendim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
Sayın Refet Sezgin, buyurunuz. 

A. P. GRUBU ADINA REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri ; 

Filvaki grubumuz adına bir konuşma yapma
ya bendeniz talep olmamıştım; ama idarecile
rimizin ve Sayın Kıratlıoğlu'nun lütfetmesi se
bebiyle bu imkânı elde ettiğim için kendilerine 
teşekkürlerimi ifade ediyorum. 

Madencilik Reformu kanun tasarısı üzerin
de bir süreden beri kamuoyunu, bütün Türki
ye'yi ve Yüce Meclislerimizi yakından ilgilen
diren bir meselenin müzakeresi yapılmaktadır. 

«Reform» adı altında ifade edilen ve çe
şitli görüşlere mevzu bulunan, hattâ tâbirimi 
mazur görürseniz, bâzı suçlamalara dahi vesi
le veren meselenin basite ircaı ile özünün ne ol
duğunu evvelâ tespit edip, isabetli bir teşhise 
varmak lâzımdır. 

Bir kanun tasarısı hazırlanmış. Nasıl hazır
landığını, nasıl güvenilir hükümetlerin buna 
tesahup etmiş bulunduğunu bilâhara arz ede
ceğim. 
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.6309 sayılı Maden Kanununun bâzı madde]e- I 
idni değiştiren bir tasarı önümüze gelirken bu
nun içerisinde, açıkça ortaya koymak lâzım
dır ki,- 3 konu, 3 önemli konu da bir hükme 
bağlanmış. 

Birisi; boraks konusu, 
ikindisi; linyit konusu, 
Üçüncüsü de; yabancı sermayenin maden 

sektörüne gelip gelmemesi konusu. Onun dışa
rısında 6309 sayılı Maden Kanununun diğer hü
kümlerinin şu veya bu istikamette formüle edil
mesi, maden işleriyle uğraşan teşkilâtımızın ye
ni baştan düzenlenmesi. Tokça reform diye me
seleyi takdim eden arkadaşlarımız, aslında bu 
üç meselede belirti bir neticeyi istihsal etme I 
düşüncesindedirler. 

Şu halde, kannu oyunun, Müelliflerimizin üze
rinde durmuş olduğu mesele bu üç. konudur. I 
Konunun önemi ve bâzı çevrelerce ağırlığı da 
bu üç noktadan tevellüt etmektedir. Deniyor 
ki, «Bu üç maddedeki düşünülen reformları 
Atatürk'çü bir görüşle yapacağız, bunlardan I 
taviz vermeyeceğiz, İran'lar sevk ettiğimiz tasa
rı sekilimle çıkmazsa Bakanlık, görevimizi terk I 
edeceğiz» gibi birtakım beyanların muhatabı 
olduğumuz gibi, aksine görüşleri ortaya koyan- I 
lar «Türkiye'yi yabancı sermayeye, yabancı 
şirketlere somurtuyor» lar; binaenaleyh, bu dü
şüncelerin sahipleri milliyetçilikten bahsedemez- I 
iler, ancak gerçek milliyetçilikten biz bahsede- I 
ııiz gibi düşünceleri de takdim etmektedirler. I 

Bu görüşleri tahlil etmeden önce bir meşe- I 
leyi bütün açıklığı ile ortaya koymakta fayda 
vardır. İktidarda bulunduğumuz sürece ve 
ondan sonra da bu kanun tasarısının komisyon
da görüşüldüğü zaman siyasî parti olarak, on
dan önce de siyasî iktidar olarak vuzuh ve şü
mulüyle ortaya koyduk. Dedik ki. «Biz hiç. 
bir peşin, fikre angaje değiliz ama, bir fikre I 
angajeyiz» o fikir şudur: 

Türkiye'nin menfaatleııi, Türkiye'nin fay- I 
dası neyi gerektiriyorsa biz onu yaparız. Bu, I 
pragmatdik bir görüştür, bu, Atatürk'çü gö- I 
rüştür. Yoksa, Atatürk'çü görüş, doktrinci- I 
bir düşünce ile şu veya bu istikamette memleke- I 
tin meselesini halleden bir görüş değildir. 

Beformcu görüş; Türk Milletinin, Türki
ye'nin faydasına olan meseleleri kabul etmek, I 
hal yoluna, koymaktır. Düşüncemiz budur, tat- | 
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hilkatimiz bu oldu. Komisyonda 2 saata varan 
izahlarımız da teyple tespit edilmiş bulunmak
tadır. Sayın Devres'in Enerji Bakanı olduğu 
sırada meseleyi bu açıdan tahlil etmek sure
tiyle, bugün «taviz vermeyeceğiz» veya «yoz-
laştı» denilen üç konuda da bu mevzu etrafında
ki sarih görüşlerimizi tespit etfük, arz ettik, 
ifade ettik. 

Şimdi bunun dışında, tatbikatın dışında, 
beyanlarımızın dışında meseiıeyi bir partinin gö
rüşü şeklinde takdim ve o şekilde Yüce Meclis
lere kabul ettirme düşüncesinden hareketle, 
sanki Adalet Partisi Türkiye'nin menfaatlerinin 
karşısında bir davranışın sahibi imiş gibi bir 
düşünce takdim edilmek fetenmekteılır. Bu 
düşünce yanlıştır, bu düşünce insafsızdır, bu 
düşünce gereksizdir ve bu düşünce memleketi
mizin yararlarına aykırıdır'. 

üç. konuyu da bîlâhara bu baza irca etmek 
suretiyle fikirlerimizi ne şekilde tatbîik ettiği
mizi ve komisyonda da bu istikamette ne şekil
de beyanda bulunduğumuzu arz edeceğim. Ora
ya gelmeden önce bir noktayı huzurunuzda açık
lamam gerekiyor. 

Muhterem milletvekilleri, şüphesiz herhan
gi bir siyasî partinin, Cumhuriyet Halk Par
tisinin de. İçendi düşüncesini, kendi inandığı 
istikamette bir memleket meselesümi herhangi 
bir neticeye bağlama istikametinde gayret sarf 
etmesi tabiîdir, bunu normal karşılıyorum, bu
na itiraz etmiyorum. Yalnız, bu memleket me
selesini halletme istikametinde düşüncelerini 
ortaya koyarken, milliyetçiliğin kendi tekelin
de olduğunu, bu görüşün dışarısında görüş sa
hiplerinin. milliyetçilikten bahsetmelerinin müm
kün bulunmadığını söylemesi kadar abes bir 
durum ve milliyetçilik anlayışından ıızalk bir 
görüş de bahis konusu olamaz. Türkiye'de böy
le bir görüş millî olamaz. 

Neden bu mâruzâtta bulunuyorum 1 

Muhterem milletvekilleri, müzakeresini yap
makta bulunduğumuz tasarı, 12 Marttan son
raki güvenilir Hükümet zamanında, inandırıcı 
Hükümet zam anında Sayın İhsan Topaloğlu ta
rafından hazırlanmış bulunan bir kanun tasa
rı sıdı r. 

Bu tasarı, kendisinin siyasî bakanlık öm
rü zaıiınediyorum vefa etmediği cihetle İkinci 
Erim Hükümetine intikal etmiş ve İkinci Erim 
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Hükümeti de bunu aynen virgülüne dahi do
kunmadan Türkiye Büyük Millet Meelisme 
sevk etmiş bulunmaktadır. Tasarı da, Cum
huriyet' Halk Partisinin devletçi fikirlerinin 
aynen inikasıdır. 

Şimdi, «Bu tasarı bir reform tasarısıdır» 
diyenlere ben de şunu söylüyorum; bu tasarı 
Cumhuriyet Halk Partisinin düşüncesinin tasa
rısıdır. Bu tasan reform tasarısı değildir, bu 
tasarının reform niteliği yoktur. Böyle bir ta
sarıyı stevk edemez misiniz? Edersiniz. Ona 
itiraz etmiyorum ama, buna, «Efendim sadece 
bu düşünce reformist düşüncedir» demek yan
lıştır. O kadar iki, güvenilir İkinci Hüküme
tin Enerji Balkanına komisyonda bâzı sualler 
de sorduk, onu da arz edeceğim. 

Sayın Topaloğlu, her nedense bu tasarı 
aynen, hiç değiştirilmeden Millet Meclisine in
tikal ettiği sırada bir kanun teklifini de, aynı 
kanun tekliflini sadece tasarı olma için gere
ken vasıfları değiştirmek suretiyle, yani Hükü
met üyelerinin imzalarından yoksun ama, sa
yın senatör ve milletvekillerinin imzalarını 
muhtevi olarak ayrıca sunmuş bulunmaktadır. 
O zaman sorduk, dedik ki, «Tasarı teklifle •ay
nı, neden bu ikincisini sundunuz?» Bunun 
tatminkâr cevabını ne o zamanın Enerji Bakanı 
Devres verdi, ne de komisyonda böyle tatmin
kâr bir cevaba da muhatap olamadık. 

Bu noktaya işaret etmemin sebehi, tasarının 
Sayın Topaloğlu tarafından hazırlanan, Cum
huriyet Halk Partisinin bilinen daha doğrusu, 
- sevgili arkadaşım Oral beni mazur görsün
ler, - Enerji Bakanlığından ayrıldıktan sonra 
sarıldığı fikirlerin - bilhassa boraks konusunda 
»sarılmış bulunduğu fikirlerin, - hattâ kömür 
balkımından da söylenebilir bir inikasıdır. 

Şüphesiz hepimiz zannan içerisinde sosyal 
kaidelere tâbi olarak bir tekâmül içerisinde bu
lunuyoruz, arkadaşım da ondan sonra o mer
haleye gelmişler. 

Nitekim bu düşünceye evvelce sahibolmuş ol
salardı 63Ü9 sayılı Maden Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren 271 sayılı Kanunun tadilinde 
bu istikamette değişiklikler getirmelerine bir 
mâni yoktu. Bilâkis o zaman hem de iktidar 
idiler. 

Burada, 1965 - 1969 arasında Sayın arkada
şım Oral'm da belirttiği üzere, boraks konusun

da uzun tartışmalarımız, Cumhuriyet Senato
sunda araştırmalar oldu. Çıktık, basın huzu
runda, Cumhuriyet Senatosunda ve Millet 
Meclisinde boraks meselesini bir vuzuha kavuş
turduk. İzahı saatler sürecek olan bu meseleye 
avdet edecek değilim. Ancak, boraks konusu
nun kısaca vâsıl olduğu merhale ile, bizilm ik
tidarda bulunduğumuz sırada yaptığımızın 
ne olduğunu ve takip ettiğimiz politika ile, bo
raks meselesinin hangi noktaya geldiğini ve 
Boraks Consollidated Limited Şirketinin ef'ali 
karşısında bundan böyle de ne yapılması lâzım 
geldiğini kısaca arz edeceğim. 

Muhterem millet ekili erli; mesele, bu konular
da bir bardak suda fırtına koparacak vusatta 
bir mesele değildir. Şu bakımdan, bu mesele
lerin memleketimizin yararına, Türkiye'nin ya
rarına çözüm yolu vardır ve biz bunları yapa
cak durumdayız, yapmış bulunuyoruz. 

Boraks konusunda ne yapmışız? Borax Con
solidated Limited Şirketinin ellinde, Kırka böl
gesinde zengin, bor tuzu yataklarının bulun
duğu bölgede 6 tane ruhsat sahası var idi. 
1967'de ve önceki yıllarda, sevgili arkadaşım 
Sayın Oral'm da Enerji Bakanı bulunduğu ta
rihte mevcut kanunlarımıza uygun olarak ka
nun hükümlerinden istifade etmek suretiyle 
ruhsatname almak için müracaatta bulunmuş, 
kanunî işlemleri yapılmış, hattâ imtiyaz konu
su yapılmasına dair müracaatları Maden Dai
resi tarafından müspet karşılanmak suretiyle 
Sayın Bakanın imzasına vazedilen ve tamamen 
kanunlarımıza uygun olarak, Saym Bakanın 
da haklı olarak imtiyaz mevzuu yapılmasını mü
tedair mucibini imzaladığı muamelelere kadar 
iş uzamış, 6 tane ruhsat sahası var. Bunların 
içerisinde, 1967'de Bakanlık görevini aldığımız 
zaman şimdi huzurunuzda isminden bahsetmek 
suretiyle milliyetçi bir insanın memleketine yap
mış bulunduğu hizmeti şükranla yadedeceğim, 
Ali Şayakçı isminde, miillî bir bor müstahsilinin 
Enerji Bakanı olarak beni ikaz etmesi sebebiyle, 
bor meselesine eğilerek bu meseleyi inceledi
ğimiz zaman, Boraks Consolidated Limited 
Şirketinin bu altı ruhsat sahasında birtakım 

. usulî noksan! itki ardan istifade ederek ilgili ku
ruluşları, verdiğim yazıOı emirle meseleyi bir 
ihtilâf konusu haline getirip Devlet Şûrasına 
kadar intikal ettirdik. Devlet Şûrası bu me
selelerin, bu davaların altısından, beşini ka-
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rara bağladı, Enerji ve Tabiî, Kaynaklar Ba
kanlığının lehine neticelendi. Böylece Kırka 
bölgesinde şimdi boraks, bor tuzu denildiği 
zaman hatıra gelen bu sahada boraks yatak
larının büyük kısmı Etübanık'a bu tasarrufla, 
Adalet Partisi iktidarı zaımanmda yapılmış bu
lunan bu tasarrufla maledildi. Altıncı dava 
Devlet Şûrasında henüz derdesti niyet. 

Şimdi meseleyi bu noktada çizgilcyerek, 
«reform, reform» diye söyleyen güvenilir Hü
kümetin şimdi burada olmasını çok arzu et
tiğim; ama burada bulunmayan, Sayın Ko-
damanoğlu'udan önceki Enerji Balkanının Ko
misyondaki bi!L* beyanını dikkatinize ve bu me
şalenin nasıl ciddiyetle takiJied.ildiğinin bir de
lili olarak arz etmeme müsaadenizi de rica ede
rim. Meseleleri ciddiyetle taikiibetnıenin kim
lerin zamanında, hangi iktidar zamanında ve 
nasıl olduğunun bir kere daha anlaşılması ve 
zabıtlara tescil edilerek, gelecek nesillerin oku
yup hüküm vermesine misal olması bakımın
dan. 

Sayın Devres'e Komisyonda, bir sual tev
cih ettim. Dedi ki, Bu Boraks Consolidated 
'Ltd. Şirketinin, ki fiillerinin memleketimizin 
menfaatine olmadığı kanısını taşıyorum.» Ko
misyonda da söyledim, Hükümetimiz zama
nında da J)iı kanaatte olduğumuz Jm kürsü
den ifade edilmiş ve ona göre tatbikat yapıl
mıştır. Yani yabancı şirketleri himaye eden 
biz değiliz. Yabancı şirketlerin, memleketi-
rmizin menfaatlerine aykırı işlenil erinin karşısı
na en eesıır şekilde çıkan iktidarız. Böyle bir 
ithamı da şüphesiz reddederiz. Sayın Dev
res'e, bu davaların ne olduğunu ve Enerji Ba
kanlığının bu davalarda hangi teze istin adet
ti ğini açıklamasını rica ettim. Gayet haşin 
ve sert bir ifade ile dedi ki, «memleketimizin 
millî menfaatleri, Enerji Bakanlığının vermiş 
bulunduğu eeva Jıın açı ki anmasına mânidir. »• 
Sayın Bakanı Komisyon huzurunda mahcup 
etmek istemedim. Dışarı çıktık, Sayın Ba
kan dedim, size bilerek bir sııaıl tevcih ettim, 
hem zabıtlara geçsin, yapılan şeyler de belli 
o-lsun ve siz gerçekten, İm konuyu biliyor mu
sunuz! Maden reformu kanun tasarısının ta-
kipçisiisiniz, Hükümet adına, Güvenlik Hü-
ikümeti1 adına, Reform Hükümeti adına takip-
çisisiniz. Bu meseleyi, reformu gerçekleştire
bilecek misiniz1? Hani, kafanızda düşündüğü-
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nüz, söylediğiniz reformu gerçekleştirebilecek 
misiniz? Gerçekleştiremeyecek misiniz? Bu 
meselede memleketimizin menfaatlerini Vikaye 
edecek misiniz, edebilecek misiniz? diye, bu 
itminanımı kendimde bulabilmek için bir sual 
tevcih ettim. 

Siz diyorsunuz ki, «'memleketimizin men
faatlerine aykırı.» Bu meseleyi hiç tetkik et
memişsiniz, hiç, bilmiyorsunuz. Bunu Enerji 
Bakanlığı yazdı Devlet Şûrasına. Cevap yaz
dı, davalı, lâyihalar teati edildi1, öbür şirket 
biliyor bunu. Neyi saklıyorsunuz? Kimden 
saklıyorsunuz bunu? Ne başında bulunan Ba
kanlığın bu kadar önemli, muhtıralara intikal 
eden bir mesele, bir reform meselesi olduğu 
halde' bundan bihaber, tasarı sahibi boraksı 
devi eti eşti ııme istikametinde bir tasarının Ko
misyonda müdafaasını yapıyor, boraksın Tür
kiye'de geçirdiği merhaleyi Boraks Consoli
dated Ltd. Şirketiyle, yani faaliyetlerinin 
memlekete zarar verdiğini iddia ettikleri şir
ketle Enerji Bakanlığının bu konudaki müca
delelerinin ne olduğunu bilmeyen Mr Bakan. 
Ondan sonra, bununla reform yapılacak, bu
nunla Türkiye'nin bu önemli meseleleri halle
dilecek. Buna, 'izin verirseniz, İten de; «Hadi 
canını sende» diyeyim. Veyahut isterseniz, 
«güldürmeyim beni» diyeyim. 

Şimdi, boraks konusunda Borax Consoli
dated Ltd. Şirketinin bir faaliyeti var, kamu 
kuruluşlarımızın, Etibank'm faaliyeti var, 
Türk millî boraks müstahsillerinin bir faaliye
ti var. Bir de, Anayasanın 130 ııcu maddesi 
var. Bunların hepsimin yanında da, bizim için' 
kıstas olan, baz olan, Türkiye'nin menfaat
leri var, memleketimizin menfaatleri var. O 
halde, meseleyi çözmek gayet basit, çözüme 
•bağlamak gayet basit, bunu söyledik. Bunu 
söyledik, ama peşin hüküm sahibi olanlar, ya 
bizi dikkatle dinlemiyorlar veyahııtta dediğim 
dedik, diyorlar. İllâ benim söylediğim «re
formudur» anlayışı içerisinde istihsal etmek 
istedikleri neticeye varıncaya kadar Jm müea>-
deleyl sürdürmek istiyorlar. Bunda, memle
ketimizin yararı yoktur. Bunda, Türk Milleti
nin yararı yoktur, Parlamenter demokrasinin 
yararı yoktur. 

Anayasanın 130 nen maddesi sarih, tabiî 
kaynaklardan bahis eden 130 nen maddede sa
rih olarak «tabiî kaynaklar Devletindir» de-

http://takiJied.il
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ndliyor. Tabiî seretler ve kaynaklar Devletin 
hüküm ve tasarrufu altındadır. O halde, bir 
devletleştirmeden bahsedilemez. Devletin olan 
şeyi nasıl devletieştirecek^n! Bu yanlış. Mü-
taakıp fıkrası, «-bunların aranması ve işletil
mesi hakkı Devlete aittir.» Arama ve işletme
nin Devletin özel teşebbüsle birleşmesi suretiy
le, veya doğrudan doğruya özel teşebbüs elliy
le yapılması kanunun açık iznine bağlıdır. De
mek ki, Devletin özeli teşebbüsle birleşmesi 
suretiyle veya doğrudan doğruya özel teşeb
büs eliyle yapılması kanunun açık iznine bağlı. 
Bu izni, vazıı ikamın, Devlet verir de, geriye 
alır da. Evet, yapılan da bu yapmak istediği
miz de bu. Biz, iktidarda bulunduğumuz sı
rada memletketimiizin âcil menfaati için, kanu
nu tenvin ve sevk etmek için bir uzunca zama
na ihtiyaç bulunduğu cihetle, derhal Borax 
Consolidated Limited Şirketinlkı faaliyetini 
durduracak, hukukî imkânlardan yararlana
rak kazaî yola başvurduk ve neticeyi de al
dık, beş saha bakımından. Bunun bir huku
kî tedbire ihtiyacı vardır. Bu hukukî tedbir 
Borax. Consolidated Limited Şirketinin faali-
yertüyle ilgilidir*. Onunla sınırlı olmak lâzım
dır. Neden? Millî boraks kuruluşlarımızın, ya
ni özel sektörde, millî özel sektörde istihsal 
yapmakta bulunan şirketlerin bu iznini iptal 
etmemizde memleketimizin yararı varsa, bunu 
da yapalım. Ama yoktur. Ama! neden 1 Onun 
nedenini arz edeyim. 

Bilgime göre, boraks rezervinin yüzde 95'i, 
bendeki rakamlara göre kamu kuruluşlarının, 
yüzde 5'i özel sektörün. Özel sektör, rezervin 
mahdut olmasına, mıaddî imkânlarının çok az 
bulunmasına rağmen, Eltbank'tan çok daha 
fazla, Devlet kuruluşlarından çok daha fazla 
istihsal yapmaktadır. Devlet kuruluşlarından 
çok daha fazla fiyatla satmaktadır. 3 - 6 dolar 
fazla fiyata satmaktadır. 21 ülkeye boraks sat
maktadır. Etibank iki yene satmaktadır. Eti-
ban»k, Devlet kuruluşu olmasına rağmen bir 
aracı vasıtasıyle satmaktadır, bildiğim fcada-
rıyle. 

Şimdi, bu bir hesap meselesidir, eğer hesap, 
yüzde 10O millî Türk boraks şirketlerinin, öyle 
dolambaçlı yollarla, öyle paravan şirketleri 
falanı Ikasdetmiyorum. Onlar benim nıevzuu-
mun dışında. Bir hesap, bunların fiilî maden ih

racı, istihdam politikası, ve memleketimize ge
tirdikleri döviz, kanmı kuruluşundan eğer yük
sek değilse, aşağı ise, (memleketin za
rarına ise bunu da devletleştirelim, bu 
izni alalım geriye. Ama geliniz, görü
nüz ki, bunda yarar yok, birada zarar vardır, 
memleket için. O hakle ne yapalım.? Fikrimizi 
Ikesin surette ortaya koymuşuz, demişiz iki, 
«Türkiye'nin faydasına olan her şeyi biz kabul 
ediyoruz», inancımız bu. Türkiye'de yaptığı-
ımız kavgada bu. Parti olarak yaptığımız (kav
ga bu. Türkiye'nin yararına olan her şeyde 
Adalet Partisinin cevabı «evettir». Borax Con
solidated Limited Şirketinin ef'ali memleketi
mizin zararına mı? Onu bir özel kanunla halle
delim. Komisyonda beyan ettim, sayın Bakan 
yoktu, yani o tarihte Enerji Bakanı değildi. 
Sayın Bakan, o komisyonun bantı deşifre edil
mişse zabıtları, deşifre edilmemişse, eğer ilginç 
buluyorsa, kendilerini enterese ediyorsa ve şa
yet göreve devam edecdkse - çünkü istifa ede
ceğinden bahsediyor - okunmasını ve dinkarae-
sini rica ediyorum. Aynen söyledik, bu konu, 
bu maksatla ilgili bu kanunla ilişkili değildir, 
bu kanunda bunun yeri yoktur. 

Getiriniz, Borax Consolidated Şirketinin 
Kırka'da, 6 ncı dava konusu olan yerlerle iliş
kili olarak faaliyetine son veren bir kanuna 
«evet» diyelim vıe boraks meselesi, memleketimi
zin menfaati istikametinde böylece ihtiyaç du
yulan bir kanunî tedbire kavuşturalım. 

Ha, bunu kabul etmiyorlar, «Hayır fefen-
dim», biz, Türkiye'deki bütün boraksı mutlaka 
ister yüzde 100, ister millî, Türik sermayedarı
nın, Türk özel müteşebbisinin elinde bulunan 
ve rezerv sahası itibariyle çok cüzi olan bu sa
halara teşmil edeceğiz ve reformlar bununla ta
mamlanır diyorsanız, buna cevabımız «hayır» 
olacaktır. Bünkü, bunda memleketin yararı 
yoktur, bunda memleketin zararı vai'dır. İşte 
o sebeple diyoruz *kâ, ihtilaflı konu, mesele Bo-
rax Consalidated Limited Şirketinin faaliyeti
ne son vermek ise, ımemleketiımizin yararlarına 
aykırı bulunduğu cihetle bunu, derhal 3 mad
delik bir kanunla halletmek mümkündür, bu
nu yapalım. 

Kömüre gelince; muhterem mMetyeMlleri, 
Türkiye Kömür İşletmelerinin elinde 5 - 6 sene 

I evvel satmalmmış ve halen işletilımemekte bu-
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lunan birçok kömür sahaları var. 'Satınalm-
mıştır veya rezervans mukabili çalıştırmak üze
re, birtakım anlaşmalara bağlanmış. Türkiye 
Kömür İşletmeleri yaklaşık olarak senede 4 mil
yon ton 'linyiti istihsal «der. 275 işletme de 2 
milyon ton linyit istihsal eder. Sayın Oral Ar
kadaşım dedi ki, geçen' sene linyit sıkıntısı 
oldu, linyitin tonu 500 liraya çıktı, birtakısm 
spekülatörler türedi. «E, bunun bir yanı doğru, 
bir yanı doğru ama, bu doğruyu meydana ge
tiren birtalkım yanlış hareketler oldu da on
dan. Görülmemiş bir şekilde Devlet hayatında 
halkı düşünen, milleti düşünen, ımillctin mesele
lerimi bilen hiçbir hükümetin başvurmaya
cağı bir şekilde birden bire 'efendim, Birinci 
Erim Hükümeti, taş kömürünü 210 liradan' 600 
liraya çıkardı. Türkiye'deki kömür meselesi 
bundan dolayı altüst oldu. Yani güvenilir Hü
kümet yaptı bunu. Güvenilir Hükümet yapınca 
halk linyitspiz de kaldı. Yani kışın yakacaksız 
da (kalıyordu, o tehlike de başgösterdi. Hâlâ da 
o politikanın ıstırabını Türk halkı ve TKİ İda
resi çekmektedir, devam etmektedir. Şiımdi, 
Elbistan gibi «limizde büyük bir rezerv var. 
3,5 - 5,5 milyar arasında düşük ten ör] ü bir lin
yitin varlığından bahsedilmektedir. Hattâ bura
da bilgime göre, - ki bu bilgi tazedir - 600 ıme-
gawatlık bir termik santral kurulması bakı
mından yabancı firmalar grubu ile anlaşmalar 
yapılmıştır, üzerinde çalışmalar yapılmaktadır, 
etüt yönünden. Böyle büyük bir imkân var, 
elimizde. 

Ve Türkiye Kömür İşletmeleri, kamu kuru-" 
'kışlarımız ellerindeki sahaları işletme bakı
mından, finansman kaynağından mahrum oklu
ğu gibi, teknik imkânlardan da mahrumdur. 
4-(milyon ton istihsal ediyor. Diğer taraftan 
•taraftan' 270 işletme de 2'milyon ton istihsal 
ediyor irili ufaklı. Siz, linyitleri devletleştirme
ye giderseniz Türkiye'yi 2 milyon ton linyitten 
do mahrum edersiniz ve o zaman kömürün tonu, 
linyitin tonu 500 liradan 1 000 liraya da çıkar, 
vatandaşlar bar bar bağırır ve devletçilik uğru
na milletimizi, vatandaşlarımızı perişan ederiz 
gereği yokken, gereği yokken. 

Memleketimizin enerjiye ihtiyacı varken, 
termik santral yapmamız gereken.yerde rezerv 
varken, sana yarken özel sektörün himayesi uğ
runa buna el.sürmeyelim mi?.. Bu görüşte de de

ğiliz, bunda da değiliz. Bunu da fayda basına 
irca ediyoruz. Evet; enerji, Türkiye'nin kalkın
masında vazgeçmemiz mümkün olmayan bir 
konudur. Enerji problemini halletmediğimiz sü
rece kalkınma meselesini halledenleyiz. Doğru. 
İşte onun tatbikatı icabı ve o düşünceye, sami
miyetle sahip bir siyasî partinin iktidarı olarak 
- »Sayın Menteşe arkadaşım gayet güzel ifade 
ettiler; - 4 777 C00 000 kilowatt/saat enerji is
tihsalini 9 milyara çıkarmak için gerekli gayre
ti göstermiş ve bunu fiilen yapmışız. 

Termik santral kurmak için, memleketimi
zin ihtiyacı olduğu zaman bu tespit edildiği yer
de, evet, bu izni alalını. Enerji Bakanlığı veya 
ilgili kuruluş bunun etüdünü yapar, derhal ge
tirir buna evet deriz, buna evet deriz. Burada, 
özel sektörün elinde muayyen bir rezervin üze
rinde bulunan ve kir termik santral işletmesi 
için elverişli bulunan sakanın Devlete izni geri 
almak veya ismine siz devletleştirme dersiniz; 
ama, ben izni geri alma diyeceğim, bu yol ile, bir 
gasp yolu'yle değil, munsif kir tazminat vermek 
suretiyle, insaflı ve gaspın dışında bir yol ile, 
kir hukukî yolla ve tabiî servetlerin Devlete ait 
olduğu düşüncesinden hareket -ederek. Hani, 
arama bu saha kana aittir, efendim, sakayı ben 
aradım buldum, imtiyazı bana ait, işletmesi kana 
ait, İm sakada şu kadar rezerv var, ben şu kadar 
•sene işletirsem şu kadar lira kâr ederim düşün
cesiyle değil, astronomik bedeller vermek su
retiyle değil; ama çok nuıusif kir bedelle bunun 
alınması, Devlete mal edilmesine; evet, Devletin 
menfaatlerine, milletin menfaatlerine uygun
dur, 'buna da evet diyoruz. Ama, Türkiye'yi kıı 
günün «art]arı içerisinde köm ünsüz bırakacak, 
sahibolduğu sakaları henüz işletemeyen, gereği 
(gibi işletemeyen, hiç işletemeyen ve bu imkân
lardan mahrum olan Devletin eline, kamu ku
ruluşlarının eline, özel sektörün hu üretim im
kânlarını da ortadan kaldıran, bir tasarrufa «gir
mek suretiyle memleketi, milleti zarardide et
meye de evet dendye.eeg.iz. Herhalde beyanla
rım. tereddüde mahal vermeyecek kadar açık
tır. 

Yahaneı sermaye konusuna gelince : 

Muhterem milletvekilleri, kurada kredi mese
leleri, yahaneı sermaye 'meseleleri çok kere ba
his konusu oldu. Bütçeler münasebetiyle, uzun 
gensorular vesilesiyle bunlar konuşuldu. Biz, 
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Adalet Partisi olarak, yabancı sermayenin dos
tu da değiliz, düşmanı da değiliz. Yine mesele
nin başında arz etmiş bulunduğum, memleke
te faydacı görüşle "hareket etmek yolunu ihti
yar ederek yabancı sermaye konusunda karar 
verdik, bundan böyle de bu düşünceyi takibede-
ceğiz, bunda devamlı olacağız. 

Memleketimizin yararına mıdır bir mesele, 
maden konusunda yararına mı? Bunun hesabı 
var, kitabı var. Maden konusunda yabancı ser
mayenin Türkiye'ye iltifat ettiği, çokça iltifat 
ettiğini henüz rakamla oraya koyan da yok. Ya
bancı sermaye konusunda Türkiye'ye gelen ha-
hişkâr »bir yabancı sermaye gösteremezsiniz. öy
le bir misâl de yok. Böyle bir misâl yok iken, 
yani kendi kendimize adeta meseleler* icadedi-
yormuşuz gibi geliyor bana. 

Kredi meselesi olur, bir peşin hükümle or
taya çıkarız; efendim, yabancı sermaye, yaban
cı kredi.. Şüphesiz, hiçbir yabancı sermaye, hiç
bir kredi, bir menfaat beklemeden hiçbir mem
lekete gitmez. Ama, hükümetlerin vazifesi, Dev
letin görevi, gelecek olan, gelmek isteğinde bu
lunan yabancı sermayenin memleketin menfa
atlerime olup olmadığını iyi takibetmektir, şart
larını iyi tespit etmektir. Eğer, şartlarını iyi 
tespit etmezseniz yabancı sermaye bir belâ olur. 
Doğrudur. Şartlarını iyi tespit ederseniz yaban
cı sermaye, hem yabancı sermayeyi yani finan-
sörünü kazandırır, hem de vazedilen memleketin 
faydasına olur. 

Sayın Oral arkadaşım İngiltere'den, Fransa' 
dan misâl vermek istediler, verdiler. Pek de. 
lâyıkıyle o kısmını takibettiğimi zannedemiyo
rum, zannetmiyorum. «Hani orada maden saha
sında yabancı sermaye var mı?» ıgibi mütalâada 
bulundular. Ee, ben onun karşısında şunu söy
lesem acaba ne dersiniz? Sovyet Rusya'da ya
bancı sermaye var mı maden konusunda? Var. 
Var. Nerede var? Sovyet Rusya'da Sibirya'da, 
hakir ve&aireyi işletmek için Japonlardan G mil
yarlık kredi aldılar, Amerika'dan aldılar; var, 
Kanada'da var, Dünyanın birçok memleketin
de var. Yani, »Sovyet Rusya'yı belirgin olarak, 
İngiltere ve Fransa'ya karşılık olarak aldım. 
Şimdi, Amerikan sermayesi Sovyet Rusya'yı, 
Sibirya'yı herhalde sömürüyor. Bilmiyorum ya
ni bu doğru mudur değil midir. ? 

Şimdi, yalbaııcı sermaye meselesinde, maden 
sahasına girein mi girmesin mi?.. 

Komisyon 13 neü maddeyi geldiği şekilden 
başka bir hale ifrağ etmiş. Komisyonda vâki ma
ruzatımızda, yabancı sermayenin şartlan iyi 
tetkik edilmek kayıt ve şartıyle 6224 sayılı Yâ--
hancı sermayeyi Teşvik Kanununda yapılmast 
lâzım gelen bir değişiklik olduğunu ve bunun, 
aslında bu kanun tasarısının içerisinde bulun
ması lâzım gelen bir konu olduğunu, öyle bir 
kanun tasarısında bu meselenin getirilerek ko
nuşulması lüzumunu beyan etmiştik. Ve zanne
diyoruz ki, doğru olan da hu id i Komisyon, 
bir başka noktai nazara varmış, meseleyi 13 ncü 
maddede, tasarıda bahis konusu edildiği şekle 
ifrağ etmiş. Bu konudaki düşüncelerimizi de, 
memleketimizin faydası bazına irca etmek sure
tiyle 13 ncü maddenin müzakeresinde huzuru
nuzda arza gayret edeceğiz. 

Böylece, kanun tasarısının belirli üç önemli 
noktası hakkındaki maruzatımı kısaca huzuru
nuzda takdim etmiş bulunuyorum. 

özetlemek gerekirse: Adalet Partisi Grubu 
memleketimizin faydasına bulunan her refor
ma (devletçi görüşe değil) evet demiştir, evet 
demektedir Bunun dışarısında siyasî istismar 
ve polemik konusu olarak bize atfedilmek iste
nen beyanlarla bir ilişkimiz yoktur, diyorum 

Bunu tespit ettikten sonra, kısaca Sayın 
Oral'm bâzı mütalâalarını da huzurunuzda 
cevaplandırmaya gayret etmek gerektiği kana
atindeyim. Bana bu izni vermenizi rica ediyo
rum. 

Sayın Oral konuşmalarında, tasarının tüm 
reform niteliğini yitirdiğini, yabancı şirket ve 
sermayeye, maden yönünden, kapılarımızın ar
dına kadar açıldığını, Bor minerallerinin bir şir
ketin monopolüne terkedildiğini beyanı ederek, 
aslında 'tasarıyı bu hale düşürenin Hükümet 
olduğunu ve Hükümetin de Üçüncü Beş Yıllık 
Plân müzakerelerinde taviz vermek suretiyle 
bu neticeyi meydana getirdiğini söylemiştir. 

Şüphesiz, Cumhuriyet Halk Partisi Grup 
Sözcüsü ile Hükümet arasında cereyan eden, ce-
reyen edecek olan bu meseleye müdahil olma ni
yetinde değiliz. Hükümet buna cevap verir ve
ya vermez, hangi görüş doğrudur, kendi zavi
yelerinden onu burada isterlerse tartışırlar. Yal
nız, bizim de bu konuda söylemek istediğimiz 
hirşey var. Sayın Oral'm, beyanından, Hükü
metin, Üçüncü Beş Yıllık Plânın müzakereleri 
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sırasında vermiş, bulunduğumuz değiştirme 
'önergeleri üzerine bu meselelerin bir ölçü içeri
sinde benimsenmiş olması sebebiyle, Adalet Par
tisine bir taviz verildiğini söylemek gibi bir ne
tice de çıkmaktadır, 

HÜDAJt ORAL (Denizli) — Öyle tabii . 

REFET SEZGİN (Devamla) — Bu 'böyle.. 
Yani bize ne taviz vermişleri Bizim aldığı

mız siyasî ivaz nedir? Bunu da çıkar Sayın 
Oral'dan ben sorarım: Hangi siyasî ivazı Ada
let Partisi almıştır? 

HÜDAİ ORA (Denizli)—Beyaz oy. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Beyaz oy 
vermek mi?... 

HÜDAİ ORAL (Denizli) - Hükümette kal-
mak. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Adalet Par
tisi Hükümette değil ki, Hükümette kalması 
bahis mevzuu olsun., Sadece Adalet Partisinin 
Hükümete iştirak bakımından izin verdiği Gru-
Ibuna mensup 7 - 8 tane milletvekili arkadaş var
dır, o kada/r. Bu Hükümetin icraatı Adalet Par
tisini • ilzan^ etmez. Birinci Erim Hükümetinin, 
İkirıci Erim Hükümeti'nin ve Melen Hükümeti
nin hiçbir icraatından Adalet Partisi Grupları, 
siyasî partisi sorumlu değildir, sorumluluk ka
bul etmez. Bunu her Hükümet programının mü
zakeresinde kemaliyle grup başkanvekillerimiz 
ıgrup sözcülerimiz ifade etmişlerdir, ifade edil
miştir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Kim 
bunun sorumlusu? Nereye dayanıyor? Kimin 
igüjvenine dayanıyor bu Hükümet?;. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Ben sanıyo
rum ki, Millet Meclisinde İçtüzük gereğince bir 
müzakere cereyan etmektedir ve bu müzakere
lerin... (A. P. ve D. P. sıraları arasında karşılık
lı İM atmalar)' 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşların), şu 
ana kadar seviyeli ve teknik Ibir görüşme cere
yan etti. Rica ediyorum bu ahengi bozmayalım 
ve münlhasıran kanun üzerindeki görüşmemize 
devam edelim. 

Buyurun. 

, REFET SEZGİN (Devamla) — Yani, -gerek 
bizim siyasî parti olarak açıkça ıgrup sözcüleri
miz, gerekse Hükümet Başkanları tarafından 
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'beyan edildiği üzere, Hükümetin icraatından 
mesul olmadığımızı, ilk defa bugün değil, her 
Hükümet programının müzekeresinde söylemiş 
okluğumuz bir hususu bugün burada, Sayın 
Oral arkadaşımın bir sorusu münasebetiyle ye
niden cevaplandırmam bâzı siyasî parti men
sup] arım niçin rahatsız ediyor?. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Mantığa uymuyor.. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Acaba, bu 
mesele münasebetiyle bunu bu kadar açıklıkla 
(bir kere daha ortaya koymam, bâzı siyasî silâh
ların elden alınmasını 'gerektirdiği için mi hoş
nutsuzluk duymaktadırlar Bunu anlamakta 
müşkülât vardır... 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakai'ya) — 
Mantığımızı rahatsız ediyor, ama sizin mantığı
nızı rahatsız etmez, olmadığı için.. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale- etmeyin. 

Siz de Sayın Sezgin, lütfen bu Madencilik 
Reformu kanun tasarısı üzerindeki görüşlerinizi 
muayyen bir açıdan mütalâa edin, daha dışına 
çıkmayınız. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Sayın Baş
kan, 'ben hitaplarımza şüphesiz saygılıyım, ama 
l)ir milletvekili arkadaşım, kendilerinin mantık
lı, bizde mantık bulunmadığından bahsederlerse, 
o zaman ya kendilerine lâzım gelen cevabı ve
rirsiniz, yahut da ben, «Şeyhin kerameti kendi
sinden menkuldür,» mantık sahibi olmayanların1 

mantıktan bahsetmelerine hakları yoktur, gibi, 
edep dairesinde hiçolmazsa, bir cevaba mecbur 
kalırım. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Konuya 
'geç.. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Sizin man
tıkla ne fiil bakımından, ne (beyan bakımından 
hiçbir ilginizin olmadığı meydandadır ve âmme 
efkârı da 'bu hususu tescil etmiş hulunmaktadır. 

MUSTAFA VKDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Hem güven oyu vereceksin, hem de mesuliyetim 
yok diyeceksin. Mantıkla bağdaşır mı 'bu?.. 

BAŞKAN —• Sayın Önsal, rica ediyorum. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Bunu siz an
layamazsınız. «idrak-i maali bu küçük akla gerek
mez, zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez.» Bu
nu anlamak için Devlet idaresinden haberdar ol
mak lâzımdır. (D. P. sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın Önsal, Sayın Kılıç, Sa
yın Korkmazcan, rica- ediyorum, bu işi keselim, ve 
şimdi şu Maden Reformu kanun tasarısı üzerin
deki müzakeremize devam edelim. 

HASAN KORMAZOAN (Denizli) — Hükü
met meselesi konuşulursa, bizimde söyleyeceği
miz şeyler olur. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, susalım 
artık. Usulü müzakere, bakımından rica ediyo
rum, müdahalede bulunmanız yersiz. 

Buyuran Sayın Sezgin, 

REPET SEZGİN (Devamla) — Sayın Oral 
konuşmalarının bir yerinde Maden Reformu ta
sarısı ile pek de ilişkisi bulunmayan Hükümeti 
eleştirilerinde Petrol Ofis Genel Müdürü, TEK 
Genel Müdürü ve sadecede 'bir irtibatını bularak 
Maden Dairesi Başkanının vazifeden alınması 
meselesini de bir konu yaptılar. 

Şimdi, ben çıkar da Sayın Oral arkadaşıma : 
Petrol Ofis Genel Müdürünün görevden alınma
sı isabetlidir. TEK Genel Müdürünün alınması 
daha isabetlidir. Maden Dairesi Başkanının va
zifeden alınmasında son derece isabet vardır 
dersem, bana,.. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Hükümeti be
nimsemiş olursunuz:.. 

REPET SEZGİN (Devamla) — Hükümeti 
benimsemek ne demek? Hükümetin yaptığı ic
raatın içerisinde birisi doğru ise, ona elbet doğ
ru diyeceğim. Hattâ ben daiha ileri giderek söy
leyeyim : Hükümet, Petrol Ofis Genel Müdürü
nü almakta geç kalmıştır. Hükümet, TEK Genel 
Müdürünü almakta geç kalmıştır. Hükümet Ma
den Dairesi Başkanını almakta geç kalmıştır. 
Bunu geç almışsınız. Sayın Bakana defaatle 
özel görüşmelerimde de söyledim bunları. Bu 
yanlıştır, ama yapılan hareket doğrudur; geç 
almıştır. Sebeplerini söylemeyim. 

Neden bu Petrol Ofis Genel Müdüründen 
önceki Genel Müdür ve yardımcılarının görev
den alınmasını bu kürsüye getirmediniz ve ne
den sormadınız? En yüksek kaza mercii 'bulu
nan Yüksek Temyiz Mahkemesi Dördüncü öeza 
Dairesi vazifeden alman bu arkadaşlar hakkın
da bir bozma ilâmı yazdı ve dedi ki, bunların 
ef'allerinde hiçbir suç kastı bulunmadığı halde 
beraatlerine karar verilmek lâzım gelirken, 
mahkûmiyetlerine karar verilmesi yolsuzdur, 

gibi çok enteresan bir gerekçeyle, beraat kararı 
verilen bu insanları neden vazifesine iade et
mediniz diye Hükümete bir sual tevcih ettiniz 
mi? Hayır. O halde ben söyleyeyim, alınanı Pet
rol Ofis Genel Müdürü ile TEK Genel Müdürü
nün ve Maden Dairesi Başkanının siyasî tan-
dansıyle her hakle düşünceleriniz arasında as
garî seviyede ve mânada büyük bir paralellik 
var. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sizin .getirdikle
rinizde paralellik yok mu? Sizin getirdikleriniz. 
aynı paralelde değil mi? 

REPET SEZGİN (Devamla) — Evet, Bayın 
Oral, Sayın Oral... 

BAŞKAiN —• Sayın Oral, rica ediyorum, ri
ca ediyorum. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Sayın Oral 
nihayet, Maden Kanunu tasarısının yozlaştığı-
nı, reform niteliğini kaybettiğini ifade buyur-
dular ve dediler ki, «Biz halk önünde şikâyeti
mizi yapacağız.» 

Şüphesiz millet önünde şikâyetlerinizi yap
manızdan kıvanç duyarız. Millet önünde şikâ
yetçi olunuz. Ben tabirinizi değiştiriyorum, ba
na bu izni verin; ben öyle alışığım, «Millet 
önünde» Millet önünde şikâyetçi olmanız sizin. 
için en tabiî haktır ve böyle bir yola girmenizi 
de, böyle bir yolda bulunmanızı da isabetle ve 
sevinçle karşılayacağımı, karşılamakta olduğu
mu beyan etmek istiyorum, dsfüncelerimze iş
tirak etmemekle beraber. 

Bir de mütalâalarında volfram'dan bahset
tiler. Ben volframın, Etibank'm dışında hiçbir 
özel sektör kuruluşuna ait bir maden ruhsatı
nın, işletme ruhsatının, imtiyaz ruhsatının m&v>-
cudolduğunu bilmiyorum; böyle ıbir şeye hiç te
sadüf etmedim. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Plân hükmün
den bahsettim. 

BAŞKAN — Sayın Oral, kürsüden, lütfen; 
rica ediyorum. Ne varsa kürsüden söyleyiniz. 

REPET SEZGİN (Devamla) — Etibank'a 
ait. Bu eskiden de oldu. Eskiden de bir bütçe 
görüşmesinde söylediler. Dedik yahu, bu evet, 
volframda bir imtiyaz var, dedik, arkadaşları
mız güldüler. Var ama, Etibank bu imtiyazın; 
sahibi. Ama bir,zaman Ulus Gazetesi yanlış yaz
mıştı, ona istinaden söylemişler; hâlâ o kanaa
ti, ikazlara rağmen, değiştirmiyorlar. 
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Muhterem milletvekilleri, özet olarak Maden 
Beformu Kanun tasarısı hakkında grubumuzun 
görüşlerini bir ölçü içerisinde huzurunuzda ve 
zennediyorUm kimseyi rencide etmeden, memle
ketimizin ve milletimizin yararım düşünen bir 
%aza irca etmek suretiyle arza gayret ettim. 
Maddeler üzerinde gerektiğinde düşüncelerimizi 
daha detaylı olarak, daha şümullü arz etmeye 
gayrefc edeceğiz. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygılarımı 
«ırz eder, bu kanun tasarısının' memleketimizin 
faydası istikametinde Meclislerimizden çıkması 
dileğimi tekrarlarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) ' 

BAŞKAN — Açık oylamada oylarım kulan» 
mayan arkadaşlarımız lütfen oylarını kullan
sınlar; rica ediyorum. 

Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, 
'buyurunuz. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA-
NLNURİKODAiMAINOĞLUONiğde) Sayın 
Başllean, Yüee MecMısin değerli üyeleri, 

•Maden Reformu Kanun Tasarısı üzerinde., 
şimdiye kadar söz almıalk lûfunda bulunup, mc&e-
İtenin Yüce Mjeclisce aydınlanmaısına ve kamu
oyuna duyurulımasına yardımda bulunan değerli 
komiîşlmacrların mütalâalarına bir ölçü içerisin
de cevap vermeye çalışacağım. Ve vaktin çok ge
ciktiğini de bilerek cevaplarımı zarurî noktalara 
inhisM* ettireceğim. 

.Değerli arkadaşlarını, tartışmaların müşterek 
ve önemli »(Masını, tasarının reform. niteliğinde 
olup olmaıması teşkil etmiştir. Bu konu, Meclis
lerin muhtelif çalışımıalarında ve kamuoyunda 
'çotk tartışılmış olmasına rağmen, buradaki müza
kereleri dalı a çok uzatmamak için tendeniz ko
nuyu bir defa daha ele almak istiyorum. 

Aaiz arkadaşlarım, hiç, şüphesiz bu çatı altın
da mulhtelif kan aitlere sahip siyâsî partilerimiz 
vardır. Bu siyasî partiler asgari müşterek olarak 

. Türk Anayasasının siyasî tercihlerine itaatla mü-
jjkelleftirler. Tüıfe Anayasasının siyasî tercih vaz
etmediği Ve siyasî partileri başka çözüm yolları 
ve kanaatleri seçmekte seılbest bıraktığı nokta
larda ise, kendi programlarını kendi düedüklerin-
ee tespit, ilân ve bu istikamette memleketi idare 
etmek için gerekli çalışmalarda bulunmakta ser
besttirler. 

IBıı itibarla, her siyâsî partinin kendi prog
ramını reform saymasını, ötekileri reform sayma
masını yadırgamamaktayım. Fakat takdir buyu
rursunuz ki, siyasî partilerimizin dışında teşekkül 
etmiş ve fakat Yüce Meclisin güvenoyuna da
yanan bir Hükümet olarak. bizim de bir reform 
anlayışımız vardır ve bu anlayışlımızın mahiyet 
ve muhtevasını-Yüce Meclisin itimadına sundu
ğumuz Hükümet programıyle tespit ve ilân etmi
şizdir. İşte Hükümet bu programı in ihtiva ettiği 
prensipler ve icaplar içerisinde kendi vazifesini 
yapmaya, reform tasarı!arıııı kanunİaştınmaya 
çalışimafotadiT ve zannedelim böyle bir çizgi üze
rinde vazife göımcimM de siyasî partilerimizin 
yadırgamaması hattâ, programına sadakat yö
nünden, takdir etmesi gerekir, 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel dinlediği
miz bâzı mütalâalardan şu noktayı tespit buyur-
ımuşsunuzıdur: Bir parti sözcümüz, bir siyasî 
partinin yıa'da bir azınlığın programının zorla 
reform diye kabul ettikdlmclk istendiğinden söz 
açmıştır. Bir başka parti sözcümüz ise, reformla
rın yo&laşttırıldığından hattâ sulartdırıldığından 
söz ederek, aynı tasarıyı bir başka istikamette 
mahkûm etmek istemiştir. 

Takdir buyuracağınız gibi, bir şey iki tezat
lı hükmün muhatabı olamayacağına göre, öyle an
laşılıyor kti, bu hükümlerde belli ölçüde insaf hu
dutları aşılmıştır. Ve ben bu karşılıklı tezatlı 
mahkûmiyet mütalâalarını, Hükümetin yurt ih
tiyaçlarını tayinde ve memleket zanırtetlerihi tes-
•bitte gerçekten dengeli bir çizgiyi bulabildiğine 
işaret saymaktayım ve bundan ötürü de yaptığı
mız savunmaları daha sağlam bir inançla dile ge
tirmek istiyorum. 

ıMÖSTAJM VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Matematikçi böyle .konuşmaz sayın Bakan. 

BA,ŞiKAiN — Balkanlar mesleklerine göre de
ğil, temisdl ettiği Bakanlığa göre konuşur. Öyle 
de olmalıdır. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
NURİ KODAMİANOÖLU (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım, tartışmaların önemli noktala
rından birisi de, bir siyasî parti sözcümüzün ken
di anlayışını reform saydıktan başka, buna kar
şı anlayışların Anayasamıza aykırı olduğunu ifa
de ve izalha çalışan kanaatleridir. Sayın ÖHP 
Sözcüsü arkadaşım konulmasının bir yerinde, 
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kömür yataklarımızın kamu kesimi eliyle işleti
lip değerlendirilmesi bir yana itilerek yani, bü
tün kömür yataklarımızın istisnasız kamulaştırıl
masını isteyerek, öte yandan doğal kaynaklarda 
ulusal politika uygulanabilmesi, Anayasanın ön
gördüğü ı-e formların sulandırılmadan, yezlaş-
tırıkııadan g^rçekleştirulebilınıesiııc bağlıdır gibi 
bir ifade kullanarak, o siyasî partimizin siyasî 
tereihiaısin reform sayılmasını istemıeıkten öteye, 
hilâfına yapılacak her çeşit tedvin ve mütalâanın 
Anayasaya aykırı olduğunu ifade etmek istemiş
lerdir. 

İzin verilmeniz, bu noktada gerejk Yüce Mec
lisin, gerdk kamuoyumuzun gerçek vaziyetin ne 
olduğunda anlaşmasına ihtiyaç: vardır.. İşte bu 
ihtiyaç. saiıMyledir ki, müsaade ederseniz Türk 
Anayasasının yeraltı kaynaiklarının mahiyet ve 
şümulü üzerinde ne vazettiğini bir defa da ben
deniz tahlıil eitmelk istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 130 ncu 
maddesini burada birlikte bir defa daha okuya
lım. Ne diyor 130 ncu madde ? 

«Tabiî servetler ve kaynakları, Devletin hü
küm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması 
ve işletilmesi hakkı Devlete aittir.» 

O halde Anayasamızın 130 ncu maddesinin 
ilk bölümü önemli b'ir huikulk kuralı getirmiştir. 
Türk vatanımın yeraltı servetlerinin sahibi Dev
lettir, arama ve istetme halkkı Devlete aittir. Bu, 
temel bir anlayıştır ve bunu önemle işaret etmek 
istiyorum. 

Anayasaımızın 130 ncu maddesini bundan iba
ret sayıp, ondan sonra gelen fıkralarını hiç gör
mezlikten gelerek yorumlamak, hiç şüphesiz bu 
hukuk kuralını doğru anlamak olamaz. 

Anayasaımızın 130 ncu maddesinin ikinci bö
lümü vardır, birlikte okuyalım: 

«...Arama ve işletmenin Devletin özel teşeb
büsle birleşmesi suretiyle veya doğrudan doğru
ya özel teşebbüs eliyle yapılması kanunun açık 
iznine bağlıdır.» 

O halde Anayasaımızın bu ikinci bölümüyle 
önemli bir hülküm daha tedvin etmiştir. Nedir o ? 
Devlete, sahibi olduğu servetin arama ve işletane 
hakkını, sahip olduğu kaynakların özel teşebbüsle 
beraber veyahut özel teşebbüsle doğrudan doğ
ruya işletilmesi için imkân vermektedir ve bu im
kânın huikulk kuralı olarak kanun seviyesinde bir 
mevzuat ile yapılmasının gereğine işaret etmek

tedir, kanunları da Türkiye Büyük Millet Mec
lisi yapacağına nazaran böyle bir izin yeıtidsi 
vermeyi bu Meclislere halk olarak tanıımıştır. Öy
leyse, Anayasamızda bu sarahate rağmen bir yer
altı servetinin işletilmesinde özel sektöre usu
lüne uygun olarak, yani kanunun . açık iznine 
bağlı olarak işletme ya da arama izni verilmişse, 
'bu, Anayasaya aykırıdır, denilemez. Bu, Anaya
saya uygundur., 

Türk Anayasası 130 ncu maddesiyle ilki önem
li unsur getirmiştir. Sahibin kim olduğunu tes
pit etmiştir, sahibe özel teşebbüsle müştereken 
veya ayrı olaralk birtakım izinlerin verilmesine 
yetki tanımıştır. Öyleyse, Anayasamızın bu nok
tada özel teşebbüsün mü tamamen işletme yapa
cağını, yoksa kamunun mu tamamen işletme ya
pacağını bir siyasî tercihe bağlamış değildir.. 
Onun içindir ki, Türkiyede karlına ekonomiden 
yana olan siyasî partileriınizin gerektiğinde 
Devlet eliyle, gerektiğinde özel teşebbüsle birlik
te, geıdktiğinde özel teşsebbüse münhasıran im
kân verebilirim diyen programlar tanzim etmiş
lerdir ve Türk siyasî hayatında yer ve rol almısr 
'lardır. Bunun hilafını iddia edenler de olmuştur. 
8011 Cumhuriyet Halik Partisi Kutnılt&yında yer
altı kaynaklarının münhasıran Devlet eliyle işle
tileceği, özel teşebbüsün bu sahadan çıkarılacağı 
karar altına alınmıştır. 

O halde ne o karar, ne bu anlayış Türk Ana
yasasının 130 ncu maddesine aykırı değildir. 
Anayasa sizi serbest bırakmış, dilediğinizi ter
cih edeceksiniz, Türk Milletinin önüne çıkacak
sınız, tercihinizi anlatacaksınız, Türk Milleti bu 
tercihlerden bir tanesine, oy verecök, o oy bura
da çoğunluk sağlayacak ve Türk Anayasasına 
göre aldığı mezuniyeti icra ve ifa edecek ve bu
nu alamayanlar da ona saygı gesterecefc. 

İşte, Türk Anayasasının 130 ncu maddesiyle 
«koyduğu anlayış budur. 

Değerli arkadaşlarım. Anayasamızın 130 ncu 
maddesinin ikinci fıkrası özel teşebbüse bir izin 
imlkânını yıerinoe, özel teşdbbüs.için özlel teşeb
büs kurma hakkı doğar. Bu hakkın vasfı ise, 
40 ncı maddede yazılıdır. Beraber okuyalım. 

«Devlet, özel teşebbüslerin millî iktisadın 
gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürüme
sini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını 
sağlayacak tedbirleri alır.» 
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Aziz arkadaşlarım, demete oluyor ki, 130 ucu 
maddeye dayanarak bir Meclis kanunla açık 
izin verirse, bu izin bir özel teşebbüs kurma 
hakkını doğurur ve bu hak 40 ncı maddenin 
'anlamı içellisinde teminata bağlanmıştır ve böy-
leee de uygulan agelmiştir. 

Şimdi, bu haikkm nitelikleri üzerinde fazla 
durmak istemiyorum. Günkü, 40 ncı madde, 
sosyal ve iktisadî lıaklar bölümünde ve birinci 
kısımda yer alnım bir haktır ve bu hakların ni
teliği, zannediyorum, 13 ncü maddede yazılıdır. 

Aziz arkadaşlarım, o halde yeraltı servet
lerimin işletilmesinde özel teşebbüse yer veril
mesi Anayasaya aykırı mıdır, tarzında bir soru
ya hayır değildir, tüm Devlet eliyle işletilmedi 
ayikıri mıdır, tarzında bir soruya, hayır değil
dir, tarzında bir cevap veranek, hele bu bir 
Hükümet üyesine tevcih edilen soru ise, böy
lece cevap vermek Hükümet üyesi olmanın hay
siyet, ciddiyet ve dürüstlüğünün bâr icabıdır. 
Yoksa, bunların Anayasaya aykırı olmadığını 
söylemek, bunlardan herhangi birisini beğeni
yorum anlamına gelmez ve bu anlam farkını 
tefrik etmemeik, mutlaka suçlama iştiyakının 
garip bir zorlaması olur. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bû noktada 
müsaade ederseniz yabancıların durumunu da 
kısaca tespit etmekte fayda vardır. 

Türfe Anayasasının 13 ncü maddesi der ki: 
«Bu kısımda gösterilen hak ve hürriyetler, ya
bancılar için, milletlerarası hukuka uygun ola
rak, kanunla sınırlanabilir.» 

Hükümetin yapmak istediği nedir? Hükü
metin yapmak istediği işte Anayasamızın 13 ncü 
maddesinde verilen izne dayanarak yabancılara 
maden arama ve işletme ruhsatı verilmesine 
.münhasır ve mahdut bir sınırlama getirmek is
temektir. 

Bu sınırlamayı Anayasa mecbur tutmuyor. 
Anayasa, isterseniz sınırlamaya mecbursunuz, 
demiyor. Anayasa, sınırlanabilir, diyor. Bir 
'siyasî kuruluş çıkar, «Sınırlamaya ihtiyaç yok
tur» der, bir siyasî kuruluş çıkar, «Sınırlamaya 
ihtiyaç vardır» der, bunun ikisi de Türk Anaya
sasının mezuniyet verdiği bir anlayıştır, ama 
>bir Hükümet çıkar, programına uygun olarak 
(birtakım zaruretler dolayısıyle - ki, bunları 
biraz sonra arza çalışacağım - «Sınırlamak doğ
rudur» diyebilir. Bu bir siyasî tercihtâr. Bu 

siyasî tercihi Yüce Meclisin takdirine arz eder, 
İM edişten, tasvip görür, yürütür. Bu husus Ana
yasa içinde olmaktır, Anayasayı dürüst ve ge
reği gibi anlamaktır. 

'.Aziz arkadaşlarım, ümidediyorum ki, Ko
misyonda bu noktaları uzun süreler arz etmiş 
olmama rağmen, bu defaki mâruzâtım bir defa 
daha bu noktayı yeniden tartışmaya geçirmek 
ve böylece Yüce Meclisin vaktini boşuna alma
mış olmak içindir. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüsü beyanatının bir yerimde aynen 
şu ibareleri kullanıyor: «Hükümet 'belirli çı
kar çevrelerinin etkisiyle...» Suçlamak kolay
dır. Hükümetin çıkar çevrelerinin etkisiyle ha
reket ettiğini ispat etmek gerekir. Bir kimse 
ispat mükellefiyetini duymazsa çok şey söy
leyebilir, fakat bilmeliyiz ki, 4000 yıldan beri 
Hammuralbi Kanunlarından başlayarak «Kişi 
iddiasını ispatla mükelleftir.» kaidesi konmuştur. 
Bir şeyi söyleyip çekilmek olmaz, ispat etmek 
mecburiyeti vardır. İspat edemezsenrz, insan
oğlunun Hammurabi Kanunlarında bile yer 
alan ve binlerce yıllıik ıstırabının mahsulü olan 
bir medeniyet kaidesine sırt çevirmiş olursunuz. 
Bu iddiayı reddederim. 

Müsaade ederseniz arkadaşımızın beyanatı
nı okumaya devam edeceğim: «.... Plânın Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde yapılan müza-
'keneleri sırasında getirdiği son raporla doğal 
kaynaklarda yabancıların hak sahibi olmaları 
olanağını tanıdığı gibi, enerji hammaddelerinin 
ve stratejik madenlerin zamanında ve kararlı 
şekilde sağlanması için Devlet eliyle işletilme
sinin esas tutulması ve radyoaktif minerallerin, 
tungsten ve bor tuzlarının kamu tekelinde bu
lundurulması kuralını, ilk getirdiği plân tasarı
sından çıkarmak suretiyle refomların karşı
sında olanlara büyük tâviz vermiştir.» 

Değerli arkadaşlarım, Türk Milletinin irade
sinin mümessili Yüce Meclisten geçmiş ve tar
tışmaları kapanmış bir konuyu yeniden ele al
mak istemezdim. Fakat bir iddia sürekli olarak 
tekrar edilirse, ben bunu hiç olmazsa Hülkü-
ım'et adına bir defa bu kürsüden cevaplandırma
lıyım ; malumu ilâm ettiğim için beni kına
mamanızı rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin ilk sevk 
ettiği metin denir, beraberce bir defa daha ba-
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kalım: «Enerji hammaddelerinin ve stratejik 
madenlerin Devlet eliyle işletilmesinin esas tu
tulması ve radyoaktif minerallerinin - bor tuz
ları ve saire - kamu tekelinde bulundurulma
sı...» Bu metinde, ıenerji hammaddesi tâbiri 
enerji üreten bütün maddeleri içine alıyor. Bu
na petrol dahil mi; evet. Oysa Hükümet, Pet
rol Reformu Kanununda petrolün münhasıran 
Devlet eliyle işletilmesi ve mevcut petrol şir
ketlerinin devi estirilmesi gibi bir meseleyi prog
ramında öngörmediği gibi, Petrol Reformu Ka
nununda da öngörmemiştir. O halde bu ibare, 
Hükümetin gerçek niyetlerini bir ölçüde aş
mıştır. Efendim bunu Hükümet getirdi... Evet, 
-mümkündür. Bir büyük metin, binlerce sayfa
lık bir büyük metin içinde 'dikkatten kaçmış 
olabilir. Niçin Meclislerde müzakere edilir? Ha
taları düzeltmek ve daha iyi bulmak için. Yü
ce Meclise önerge verilmiş, Yüce Meclis kabul 
etmiş, Hükümet ımesele üzerine tekrar eğilmiş, 
bu hatayı görmüş, Devlet eliyle işletilmesinin 
•esas olduğundan söz etmeyi yetersiz bulmuş. 
Çünkü, esas almak kâfi değil, onun esas alır
sın, yedek olarak da bir başka tedbiri koyabi
lirsin anlamına gelir Türkçede 'esas tâbiri. Ni
tekim, ibarenin ikinci bölümünde kamu teke
linden söz edilmemiştir, ıenerji hammaddelerinin 
tekelinden söz edilmemiştir, öyleyse, Hükümet bu 
ikazdan istifade ederek muradını çok daha 
sıhhatli ve ciddî bir şekilde yazmanın çaresini 
aramıştır. 

Şimdi Hükümetin n,e getirdiğini ve Yüce 
Meclisin de meseleyi nasıl kalbul ettiğini arz 
edeceğim. Fakat ona geçmeden -evvel şu «taviz» 
•sözüne ilişmeöc istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, Hükümet teşriî görevin 
yerine getirilmesinde Yüce Meclisin yardımcı-
sıdır, hâkimi değildir. Yüce Mecliste bir öner
ge kabul edilecektir, üstelik bir yanlışında. 
dikkatinize çarpmasına yandım edecektir, bu
na uyarak vazifenizi daha iyi görmeye çalışa
caksınız; bunun adı taviz olacak. Bunun adı ta
viz değildir, bunun adı millî iradeye saygıdır. 
Yoksa, bir Meclislin muhtelif kanatlarına men
sup ve tarafsız üyelerinin oylarına ve iradesi
ne iktiran etmiş birtakım metinleri küçülterek, 
itham 'ederek Meclis faaliyetini kamunun önün
de küçük düşürmenin Devletimizi nerelere ka

dar getirdiğini hâlâ görmemişsek gerçekten 
intibaha ihtiyacımız vardır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi izin verirseniz 
«(Sulandırıldı, taviz oldu, memleket çıkarları 
hiçe sayıldı» denilen, Yüce Meclisin kabul et
tiği metne beraber bakalım: - Madencilik bölü
mlü ilkeler ve tedbirler Ikısmmın üçüncü fıkra
sını okuyorum - «Elektrik enerjisi üretimi için 
kullanılması zorunlu olan - bu bir unsur - veya 
yurt ekonomisine uygun ve verimli biçimde iş
letilmeyen - bu da bir unsur - linyit yatakları 
ile stratejik madenler (Radyoaktif mineraller, 
tungsten ve bor tuzları) - yani stratejik ma
denlerin ne olduğunu plân, kabul edildiği ta
rihte şu unsurlara inhisar ettirmiş ve bu un
surları tespit etmiş - Anayasanın 130 ncu mad
desine uygun bir anlayışla kamu kuruluşların
ca işletilecektir.» Devam edeceğim, fakat bu
rada bir ekspoze yapmama müsaadelerinizi is
tirham edeceğim. 

Sayın Halk Partisi sözcüsü arkadaşım de-
mdk istiyor ki, siz buraya «Anayasanın 130 ncu 
maddesine uygun bir anlayışla» tâbirini koya
rak bu ilkeyi sulandırdınız, bozdunuz. Bunu, o 
tarihte imiensubolduğum için grupta da arza ça
lıştım; bir defa da zabıtlara tescil etmekte 
yarar görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, plân me demiş? Elek
trik enerjisi için gerekirse veya iktisadî ola
rak verimli biçimde işletilmezse bunları Devlet 
eliyle işleteceğiz, 130 ncu maddedeki anlayışa 
da uy!.. Nedir 130 ncu madde1: biraz evvel açık 
ve uzun şekilde arz ettim: Mal Devletin, işlet
me ve arama hakkı Devletin, isterse Devlet, 
kanunla açık izin verir, özel teşebbüse dıe bun
da görev tanıyabilir. Biraz önce okuduğum üç
üncü fıkranın son kısmında ne deniliyor: «.... 
Anayasanın 130 ncu maddesine uygun bir an
layışla kamu kuruluşlarınca işletilir», özel te
şebbüsle işletilir diyor mu?.. 130 ncu maddeye 
uygun olarak, kamu kuruluşlarınca ve özel 
teşebbüs tarafından işletilir desteydik, bu nok
talarda özel teşebbüse imtiyaz ve imkânlar ve
rildiği iddiası doğru olabilirdi. Sarih olarak, 
Yüce Meclisin kabul 'ettiği ımıetin kamu kuru
luşlarınca işletilmesini öngörmüştür. Yani, bu 
maddeye, Anayasanın 130 ncu maddesindeki 
anlayışa aykırı mı davranın diye yazaydık? 
Anayasaya saygı bu mudur?.., 
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Bar Anayasa maddesinin anlayışına uygun
luğu teyideden bir kanun fıkrasının veya iba
resinin «kusur» diye yurt sathında yayılmaya 
çalışmasını hayretle ve ibretle tespit etmek isti-
yoruım. 

Aziz arkadaşlarım; Hükümet, Anayasanın 
bütün maddelerine, lâfzına, ruhuna ve tümüne 
sadakat ve samimiyetle bağlıdır ve bunun asla 
kusur saymaz. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka söylenen 
noktayı da cevaplamakta fayda görürüm. Yi
ne, Üçüncü Beş Yıllık Plân Kanununun son 
ftkrası diyor ki : «Stratejik madenlerin saptan
ması ve bu nitelikten çıkarılması ilgili kuruluş
larla Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
görüşü ve Devlet Plânlama Teşkilâtının teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.» 

Hükümet bunu niçin koydu ve Yüce Meclis 
bunu niçin kabul etti ?.. Çünkü, bizzat sayın 
sözcünün televizyonda ifadeye çalıştığı gibi, -
kendi ibarelerine atıf yapayım - stratejik ma
den konsepti zaman içinde değişmektedir. Bu
gün stratejik maden olan yarın olmayabilmek-
te, bugün olmayan yarın olabilmektedir. E.. 
bunu kim tespit edecektir1?.. Hükümet. Hükü
met kimdir?.. Yüce Meclisin güvenine sahibolan 
bir organ. Kimin muralkab esindedir?.. Yüce 
Meclisin. Kimdir Yüce Meclis?.. Türk Milleti
nin hakiki mümessili. 

Size soruyorum, Türk Milletinin mümessili 
olan Yüce Meclisin güvenine sahibolacaksınız, 
onun denetimi altında olacaksınız, ama millet 
iradesinin dışında icraatta bulunacaksınız.. 
Böyle bir hükümet Türkiye'de olamaz. Hükü
metlerin böyle olacağını zannetmelk, Türk Ana
yasa düzenine saygılı düşmez. 

Aziz arkadaşlarım, millî iradeye ya hürmet 
edeceğiz, ya etmeyeceğiz.. 

TURGUT AETAÇ (Kars) - - Doğrudur, 
ediyor musun sen? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Millî iradeye tam ve Ikâmil bir şekilde hürmet 
ediyorum. Biz, .Türk Anayasasının hükmüne 
göre yetkili Sayın Cumhurbaşkanının atadığı 
ve siyasî partilerimizin bir protokol ile veya 
beyan ve taahhütleriyle kurulmasına izin ver
diği, ancak işlem ve eylemlerimizden ımesuliyet 
kabul etmediği, bu şartlarla ilân «dilımiş prog- , 

ramımıza göveııoyu verdiği bir hükümetin 
üyesi olarak, Türk Anayasasına uygun bir or
ganın mensubuyum ve bu salâhiyetle Devleti
mizin bir organında hüküm ve tasarruflarda 
bulunuyorum. Bu, Anayasaya uygundur, Ana
yasanın ta içindedir. 

Aziz arkadaşlarım, bu konuyu tartışmak, ya» 
ni Hükümeti, Yüce Meclisin güveninin dışında 
görmek nası'l mümkün olabilir?.. Bu güveni siz
ler verdiniz. Sizler geri alırsınız, heran buna 
muktedirsiniz. Hükümet, güveninizi taşıdığı 
sürece görevine devam eder, güveninizi yitirdi
ği anda kemali hürmetle yerini bir başka hü
kümete terkeder. Ama, bunların hiçbirisi ya
pılmayacak ; fakat bir zümrenin, bir yönetici 
grubun muhabbetini kaybetmekle gayrimeşru, 
muhabbetini muhafaza etmekle meşru olacaksı
nız. İşte, bu Anayasaya aykırıdır. 

Değerli arkadaşlarımı, zannediyorum plân 
tartışması için bu kadarı Ikâfidir. İzin verirse
niz, özellikle Enerji Bakanını muhatap tutan 
bir başka fikre cevap arz etmek istiyorum, 

Değerli sözcü arkadaşımızın ifadelerinde 
benim şu cümleme atıfta bulunuyorlar : Konuş
mamda aynen demişimi ki: «Biz, Türkiye'de 
yeraltı kaynaklarının Devlet eliyle, özel teşeb
büs eliyle millî menfaaelcrimize uygun olmak 
kaydıyla, yabancı sermayenin iştirakiyle işle
tilmesinin bugünün Türkiye'si için en doğru 
yol olduğu kanaatindeyiz» demek suretiyle di
yor arkadaşımız, «Doğal kaynaklarda yabancı
ların halk sahibi olabilmelerini ve doğal kay
naklarımızı işletebilmelerini olağan görebilmiş
tir.» Böyle diyor, sonra da yabancılara hak ve
rilmesini istemiyor. İşte çelişki, işte bunun için 
tasarı şöyle oldu, böyle oldu.. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bir teşriî faali
yetin sıhhatli olması metinlere sadakatla müm
kündür. Bendeniz ne demişim?. İşletilmeden 
söz etmiştim. İşletilme başka şeydir, maden 
arama ve işletme ruhsatına sahibolımak başka 
şeydir. Ama, bu farkı /mutlaka görmemeye kas
tederek bir suçlama çaresi aranıyorsa bir diye
ceğim yok. Şimdi, biraz sonra işletmeye katıl
mak ile ruhsat sahibi olmanın ne fark ettiğini 
- 'komisyonda saatlerce arz ettiğim gibi - arz 
edeceğim. Bir diğer noktayı da cevaplamak is
tiyorum. 
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Bir A. P.'ü üye arakaclaşımızm önergesi kar
gısında, «Eğer Yüoe Meclis hilafını takdir 
ederse, Anyasaya aykırı olmaz» biçiminde cevap 
yenmişim. Nedir o?.. Bir A. P.'M üye arkada
şım demiş ki, «Maden arama işlerinde yabancı
lara da hak verelim.» Arkadaşım sormuş. Hü
kümetten dinleyelim; bu, Anayasaya aykırı 
olur ımu, olmaz mı?.. Arkadaşım beklemekte
dir 'ki, Hükümet, biraz evvel yaptığım mâru-
zattaJkıi anlayış ortada duralken, sırf bir siyasî 
parti mensubunu haksız çıkarmak için yanlış 
beyanda bulunsun. Hayır arkadaşlarım. Hükü
met ınıensubu, kendi kanaatlim aykırı bir gö
rüşle ortaya çıkan önergenin sahibine de dü- . 
rüstlükle cevap vermek vazif esindedir. 

Biraz evvel arz ettim; yabancıya imtiyaz 
vermek isteyen arkadaşım Anayasaya aykırı 
hareket etmiş olmaz. Vermemek isteyenler de 
olmaz. Hükümetin tercihi nedir?.. Hükümetin 
tercihini açıtça ve pek çok defa arz ettim •: 
«Yabancılara maden arama ve işletme ruhsatı 
verilim emelidir. Fakat, Yabancı ISermaye ka
nunlarına uygun olaralk millî çıkarlarımıza uy
gunluğu sabit olmak kaydıyla ruhsat sahibi, 
hak sahibi Türklerle yabancı sermaye gelip, iş
birliği yapıp işletme ve aramada çalışabilir. 
Bunda mahzur yoktur» demişiz. Tasarımız da 
bunu demiş. 

Aziz arkadaşlarım, teşriî faaliyet ve modern 
devlet iradesi nüanslara dikkat etmekle, hür
met etmekle olur. Yoksa, kabaca birtakım 
kanaatleri harman edip, aralarındaki ciddî 
farkları göstermeimeye çalışarak belli bir kıy
met hükmünün doğruluğunu ispat için delil 
olarak kullanmak, Türkiye'de rasladığıımız bir 
siyasî yöntemdir. Fakat, herhalde tasvibedile-
cek bir yöntem değildir. 

Değerli arkadaşlarım, yine bu kürsüden bel
li ölçüde konuşulmuş ve bu kanun dolayısıyle 
asla ilişkisi olmadığı belli bir başka noktaya 
da eevap arz etmeye mecbur kaldığım için Yü
ce Meclisten affınıı diliyorum. 

Arkadaşımız diyor ki : «Devlet yönetiminde 
reformları gerçkel eştirecek belirli hizmet mev
kilerinde görev almış Peltrol Ofisi Genel Müdü
rü, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürü, 
Maden Dairesi Reisi gibi inançlı kişileri göre
vinden almış, ya da uzaklaşmalarına sebep ol
muş bir Bakan, vesaire, reform yapar, yapa
maz... 

Aziz arkadaşlarım, bu konuyu tartıştık. Ev
velâ ilkesi üzerinde birkaç söz etmek istiyorum: 

Bir memur siyasî inançlarını içinde, saklar, 
sandıkta izhar eder, özel hayatında yaşar, ko
nuşur... Buma hiç kimse birşey demez, ben de 
saygılıyımdır. Ama bir memur siyasî kanaatle
rini hıizmeltinde vasıta ve amaç olarak kullana
maz. Bir memurun bu anlamda ve anlayışta 
inançlı olması mevzubahis olmaz; hizmette 
sadık, hizmette ehliyetli ve kendisine verilen 
Devlet görevinde sadakatle çalışıp, çalışmadığı 
gözöniüne alınır. Bu inancın ölçüsü kdm, ne? 
Filân zat-bir memuru azlederse, o inançsız veya 
ehliyetsiz; ama falan zat aynı 'görevde deği
şiklik yaparsa, ıo inançlı ve ehliyetli olur. Böyle 
bir keyfî hukuk kuralı, en iptidaî aşiret devle
tinde bile yoktur. Böyle olmadığı içindir ki ; 
Türkiye'de Danıştay kurulmuştur. Memurlarla 
ilgili ihtilâflar Danıştay'da görüşülür, orada 
çoğu kere kamuoyunda söylenemeyecek şeyler 
söylenir, konuşulur; Danıştay bir hüküm verir, 
idare gereğini yapar. 

Aziz arkadaşlarım; kendilerini burada sa
vunmaya mülktedir olmayan memur arkadaşla
rım için,; burada birtakım sebepler sayarak, 
kendilerini rencide etmek ve idarenin içimde 
kalması gereken birtakım şeyleri söylemek ezâ 
verici bir iştir. Bunu, ilk mevzubahis ettikleri 
zaman, gündem dışı konuşmamda da üzülerek 
•arz etmiş ve birtakım sebepler söylemeye mec
bur kalmıştım. Şimdi ben müsaade ederseniz, 
kat'iyyen memur arkadaşlarımı ilzam etmemek 
üzere bir sual soracağım: 

Bu arkadaşllarımızdan birisi veya hepsi 
inançlı idi de, çok ehliyetli idi de ; niçin o siyasî 
partinin yüksek kademesinde rol almış arkadaş1 

bu kürsüden çıkıp şikâyet etti, ihbar etti? Ben
den evvelki Bakanı ve beni, bu hadiseleri ta
kip etmemekle suçlayarak, takip etmemizi iste
yerek, Meclis murakabesini işletti. O zaman bu 
siyasî partinin' kendi iç mekanizmasını işletmek 
fikri nerede adi? 

Şikâyet ve ihbar edeceksiniz. Bakanı vazife
ye çağıracaksınız. Bakan, bu şikâyet ve ihbarla 
ön yargılı davranmaksızın1 olayları inceleye
cek; birtakım tespitler yapacak. Bu tespitler so
nunda, vicdanî bir kanaate varacak, vazifesini 
yapacak. Ondan sonra, bu inançlı kişiyi almakla 
suçlanacaksınız, Meclis grubunda murakabe 
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mekanizması işletilecek. Orada 5,5 saat bütün 
delilleri ve dosyaları ortaya koyacağım ve ken
dilerine de takdim edeceğim; ettim de. «Bu ol
maz, kamuoyunda tartışalım.» dedim. Kamu
oyunda tartışmak bir türlü nasip olamadı. Çün
kü benim irademi aştı, kamuoyunda tartışıla-
madı. Fakat kendilerine o dosyaları verdim, 
orada kaldı. Olaylar, kamuoyunda tartışma
mıza imkân vermedi. Fakat hiç şüphesiz Danış
tay'da, işler yürüyor. 

Şimdi inanınız tereddüt içindeyim: Birta
kım sebepleri burada sayayım mı, saymayayım 
mı? Bir dairede Örfî İdarenin ilân ile, resmi 
ile aradığını -ikazlarıma rağmen!- tayin edilmiş 
bulursanız; bu Bakan Yüce Meclise anarşi ile 
mücadele konusunda hareketsiz, kalırsa nasıl 
hesap verecektir? 

Aziz arkadaşlarım, rica ediyorum; Memurla
ra şu veya bu sebeple siyasî grupların ve şahıs
ların sahip çıkması, -son derecede yanlış bir 
yoldur. Bu 'arkadaşlarımız eksik fazla, yanlış 
doğru birtakım hükümlerle bugün görev dışı
dırlar, yarın görev içi olurlar. Ama bu arka
daşlarımıza birtakım inançları, birtakım tesa
hupları şimdiden yafta olarak yapıştırınıayınız; 
Devlet idaresi dejenere olur. İdarî yargı orga
nı, tarafsız yargı organı niçin konulmuştur 
aziz arkadaşlarım? Memurlarla Hükümet ara
sındaki ilişkileri idarî yönden takdir ve muha
keme etmek için... Bu (konularda bir siyasî 
mesuliyet buluyorsanız onu getiriniz. Memuru 
ayıralım. Siyasî mesuliyetimizi konuşalım. Onun,1 

hesabını vereyim. Hiçbir siyasî mesuliyet unsu
ru koymayacaksınız. «İnançlı idi ve değerliy
di.» Değerli olduğunu takdire, kanunlarımıza 
göre, yetkili Bakan benim. Bu takdiri şu veya 
fbıı milletvekili arkadaşıma mı danışacağım? Bu, 
Anayasa ilkesine uyar mı ? Ben takdir edece
ğim, siz murakabe edeceksiniz. Danıştay mııra
ikabe edecek. Danaştay idarî yönünü murakabe 
edecek. S/iz bu takdirimde siyasî bir hatam var
sa onu eleştireceksiniz. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuya belki bi
raz heyecan unsuruyla ifadeler getirdim; özür 
dilerim. Çünkü ben de eski bir memur olarak, 
bu tip yanlış davranışlara muhatap olageldi
ğini için, bunun ıstırabını şahsıımdan biliyo
rum. Tekrar rica ediyorum: Memurlara yetkili 
iorganlar önünde halk aramak imkânlarımız 

açıktır. «Bakanlar hata yapmaz. İdarede hiçbir 
hata olmamıştır» iddiasında asla değilim, yapı
labilir. Ama bu hatanın tayin edileceği ımerci 
vardır; muhakeme edileceği merci vardır. Rica 
ediyorum tekrar, memur arkadaşlarımızı, Ana
yasamızın ve İdare Hukukunum icapları içeri
sinde çalışmak için rahat bırakalım. 

Değerli arkadaşlarım; bir sonuncu cümleye 
daha değinmek istiyorum: 

Arkadaşımız, «Doğal kaynaklarda her türlü 
hak, yalnız Türk tüzel ve gerçek kişilerine ve
rilmeli» diyorlar. Bilebildiğim kadar bu, Cum
huriyet Halk Partisinin son Kurultayında aklı
ğı karara aykırı bir beyandır. Çünkü, yeraltı 
kaynaklarının tüm Devlet eliyle işletilmesi, 
Cumhuriyet Halk Partisinin son Kurultay ka
rarıdır. Sözcüsü İni kürsüden anlaşılan, dil sürç-
mcsiyle mi olacak, dikkatsizlikle mi olacak, bi
lemiyorum... 

HÛDA t ORAL (Denizli) — Şimdi cevabınızı 
alacaksınız sayın Bakan. Dil sürçmesi mi, ne 
ise onun cevabını alacaksınız. 

ENERJİ VH TABİİ KAYNAKLAR BAKA
Nİ NURİ KODAMANOGLU (Devamla) — 
özel ve tüzel kişilere bu hakkın verilmesini 
önermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, aslımla bu beyan, o 
karara uygun mu, değil mi, onu araştırmak be
nim görevimi değil ve buna temas ettiğim için 
de hatta özür dilerim. Fakat, «tezatlar içinde» 
diye iddia ve ilân ounan bir Bakan, için, müte
addit açıklamalarıma rağmen, bu iddiada bu
lunanlar için bir küçük tezadı görünce ben de 
işaret etmiş isem, bunu bağışlamanızı diliyo
rum. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Tezatlar için
de olmanız, Halk Partisinin ilkelerinden dola
yı değil, sizin o makamı işgal etmenizden doğu
yor. 

BAŞKAN — Sevgili Art aç, rica ediyorum. 
Sesiniz buraya kadar intikal ediyor. Hasbıhal 
peklinde dahi konuşsanız, burayı biraz rahatsız 
ediyor, lütfediniz. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başka
nım; Sayın Bakan •buna beni mecbur ediyor. 
Yoksa müdahalede 'bulunmak istemem. 

BAŞKAN — Müdahale etmeseniz dahi, has
bıhal şeklinde konuşmanız yine rahatsız ediyor, 
lütfediniz. 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım; niçin bir tezat içinde gös
terilmek istenmişizdir? Bunun sebebi açıktır : 
Karşı görüşlere saygılı davranın ışınıdır. Karşı 
görüşleri birtakım sıfatlarla yaftalayıp, mah
kûm etmek kaygusuna düşmemişimdir. Hükü
met üyesi sıfatıyle sorulanlara dürüst cevaplar 
arz (etmişimdir. Ama kendi kanaatlerime bir 
inat ile değil, yanıldığımı anladığım takdirde 
düzeltmek kaydıyle tesahup etmişimdir ve 
hâlâ bu kanaat ve bu anlayış içerisinde görev 
yapıyorum ve biraz evvel Yüce Meclise tasarıyı 
takdim tederken muhafaza ettiğim kanaatlerimi 
bir defa daha, sarih olarak ifade ettim. 

Değerli arkadaşlarım; bir sayın parti söz
cüsü arkadaşım, «Bir merkezden idare edilen 
aşırı sol arzu ettiği rejimi yerleştirebilmek için 
bütün dünyada reform sloganlarını ortaya at-
•mıiştır ve Türkiye'de de bu yollar denenmekte
dir» diyorlar. Bu doğrudur. Fakat, bu çevrele
rin düzen değiştirmek için reform kavramım 
suiistimal etmiş olmaları bir memlekette birta
kım iyileştirme anlamında olan reform çalış
malarına ihtiyaç varsa bunlara yönelmeyi de 
mıpn etmemelidir. 

Bir sayın sözcü arkadaşım; «Bu tasarı ile 
aşırı sol veya sol çevreler memnun edilmek için 
yabancı sermaye düşmanlığına dayalı bir dev
letleştirme getirilmiştir» buyurdular. 

Şimdi müsaade ederseniz bu kanaati neden 
paylaşamadığımı saygı ile arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, bir daki
kanızı rica edeceğim. Açık oylamada oyunu 
kullanmayan arkadaşımız var mı?.. Lütfen kul
lansınlar. Buyurunuz efendim. 

HÜKÜMET ADINA ENERJİ YE TABİÎ 
KAYNAKLAR BAKANI NURİ KODAMAN
OĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 
başından beri açıkça söylemeye çalıştığım gibi, 
tasarımız - ifadesi şöyle veya böyle konuşulabi
lir, fikri önemlidir - yabancı hakikî ve hükmî 
şahıslara maden arama ve işletme ruhsatının 
verilmemesini öngörmüştür. Yoksa, bir yabancı 
sermaye Yabancı Sermaye Kanununa uygun 
olarak ve ilgili mercilerce millî menfaatlerimize 
uygunluğu anlaşılmak kaydıyle hak sahibi bir 
Türk'le birlikte çalışabilir. Tasarı bunu menet-
meıııiş. Binaenaleyh, bu noktayı sarahatla birbi

rinden ayırmakta fayda görürüm. Çünkü Mec
lisimizin iradesinin iyi tecelli etmesi bu nokta
nın gerçekten vuzuh ile ayrılması ile yakından 
ilgilidir. 

Aziz arkadaşlarım; bizim tasarımız bütü
nüyle bir devletleştirme getirmiyor. Eğer ger
çekten maden, sektöründe bütünüyle bir dev
letleştirme veya devlet eliyle işletme getirseydi 
o zaman greekten bir siyasî partinin programı
na tamamen mutabık ve dolayısıyle bir azınlı
ğın iradesini Meclise zorlamak halini alırdı. 
Tasarımızda böyle bir hüküm yok. Hükümet 
son derece pragmatik davranmıştır. Nerede, 
hangi ilkenin yürümesi millî ihtiyaç ve menfa
atlerimize uygun ise orada o ilkeye itibar et
miştir. Nerede aykırı olanına ihtiyaç duymuş-
sa orada bir başka ilkeye yer vermiştir. Ye da
ha evvel de belirtildiği gibi, bizim anlayışımıza 
göre de Atatürkçülük doğmalara dayalı birta
kım doktirinlerin, afaki ilkelerine meclûbiyeti-
ne değil, Türk Milletinin ihtiyaçlarına ve şart
larına uygun en güzel çözüm yollarının bulun
masıdır. Tasarımız Sayın Demokratik Parti 
sözcüsü arkadaşımın iddia ettiği gibi, karma 
ekonomiye sırt çevirmiş bir tasan değildir. Hü
kümet karma ekonomi ilkelerine saygılı olmuş
tur ve programlarında da buna yer vermiştir. 

Şimdi yine sık sık ele alınan bir noktayı 
daha belirteyim ; Sayın Demokratik Parti men
subu arkadaşım. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı («Tasarının Komisyonda geçireceği değişik
liklerle olgunlaşacağını»1 ifade etmesine rağmen, 
bilâhare Hükümet Başkanının beyanlarını da 
ele alarak .«bizim istediğimiz gibi çıkmazsa bu 
tasarı yozlaştı sayarız» ve saire tarzında müta
lâalar beyan etmişiz. «Bunun gerçek mahiyeti 
nedir açıklasınlar» dediler. 

Şimdi aziz arkadaşlarım; bunu sarahatle ifa
de etmek istiyorum; Hükümet bir tasarı getirir, 
niyabeten Komisyon ele alır, Hükümet tasarısı
nı anlatır, bu müzakereler tasarıyı belli ölçüde 
olgunlaştım'. Hükümet bu müzakerelerden is
tifade eder, iltihak ettikleri olur, etmedikleri 
olur. Etmedikleri için kanaatini Heyeti LTmu-
miyede tartışır, arza çalışır. iSenato Komisyo
nunda gider aynı görevi yapar, Senatoda yapar. 
Tekrar buraya gelir, Karma Komisyonlarda 
meseleler görüşülür ve Yüce Meclisin belli bir 
ölçü içerisinde iradesine iktiran eder. Yarılan 
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netice, ya Hükümeti tatmin eder, ya etmez. Ya 
eder görevine devam eder, ya etmez görevi dev
reder. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu, esasen çok 
sade bir demokratik hukuk devleti kuralıdır. 
Benim, basına, 'Sayın Halk Partisi sözcüsünün 
bizi itham eden bir konuşmasına cevap için ver
diğim metinde arz ettiğim, fikirleri müsaade 
ederseniz aynen ve kısaca okuyayım : 

«Hükümet, Yüce Meclise niyabeten görev 
yapan komisyonların kararlarına saygılı olmak
la birlikte, reform tasarılarının bâzı temel il
ke ve hükümlerinin 'komisyonlardan geçen şek
liyle değil, sevkıedilmiş istikamette yurt ihti
yaç ve menfaatlerine uygun olduğu inancını 
muhafaza etmektedir. Bu itibarla Hüküraeti'miz, 
tasarılarının temel hükümlerini sevkedilen is
tikamette kanunlaşmasını sağlamak amacıyle 
Meclis Genel Kurulunda gerekli bütün çabayı 
gösterecek ve gerekçesini tekrar arza çalışacak
tır. Esasen Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânın
da da yer alan bu temel il'ke ve hükümlerin 
Yüce Meclis Genel Kurulunca kabul edilerek 
tasarıların sevk edilen istikamette düzeltilece
ğine inanmaktadır.» Bu beyanat Komisyona da, 
Yüce Meclise de gereken saygıyı fakat kanaa
tini muhafaza eden bir hükümet üyesinin hay
siyetli davranışını da içine alan, zannediyorum 
kusursuz bir ifadenin ve tutumun aynasıdır. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, bir daki
kanızı rica ledeceğim. Açık oylamalarda oylama 
işlemi sona ermiştir. 

Devam buyurun efendim. 

HÜKÜMET ADINA ENERJİ VE TABİÎ 
KAYNAKLAR BAKANI NURİ KODAMAN
OĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 
niçin yalbancılara maden arama ve ruhsatı ver
mekten sakındık, bunu gerekçesini arza çalışa
cağım. 

Bir yabancı sermaye, hak sahibi olarak ve
ya bir yabancı hak sahibi bir işletmeye tek ba
şına el koydu mu, burada azamî kârı sağlamak 
ister. Bu, onun en tabiî hakkıdır, bunu kına
mak yanlıştır. Çünkü; bir ülkeden bir imikân 
kara gözlerimiz için gelmez, kendi menfaati için 
gelir. Böyle olunca; o işletmeden azamî kâr sağ
lamak çoğu kere o işletmeden milletimiz için 
azamî kâr sağlamak aynı şey olamamaktadır. 
Şimdi bu fikrimli daha açık belirtmeye çalışa

yım : Meselâ; bir yabancı şirket madenin en 
değerli kısımlarını alıp işleterek çok değersiz 
kısımlarını bırakarak ocağı değerlendirip, bir 
müddet sonra çekip gidebilir. Bunun Osmanlı 
tarihinde örneği vardır. Toroslardaki simli kur
şun, altın madeni bunun örneğidir. Bu onun 
için en verimli yoldur, fakat Türk Milleti için 
ıen verimli yol o değildir. Türk Milleti, o geri
de bırakılan, geride bırakıldığı için sonradan 
işletilmesi ekonomik olmayan, fakat verimli kı
lgımla birlikte işletildiği zaman milletimiz için 
daha fazla maden imkânı getirecek kısımların 
da işletilmesini ister. Onun içindir ki, yabancı 
ile Türk hakikî ve hükmî şahısları arasında 
millî menfaat noktasında her zaman mutabakat 
bulunmaz. Bu bir. 

İki; bir yabancının arama ve işletme ruhsa
tını, oyalamak amacıyle alıp, bir eyyam Devletî 
ve diğer Türk özel kişilerini o sahaya girmek
ten alıkoyması mümkündür ve bunun madenci
lik hayatımızda emsali vardır. Sayın Refet Sez
gin beyefendi bunun bir uyarısına muhatap ol
duğunu daha evvel ifade ettiler. Bir maden ya
tağını kapamak için ruhsat alıp, o yatağın dış 
kaynaklarda o şirketin mensubolduğu şirket 
veya millet menfaatine işletilmesine engel ol
mak gibi bir hesapla da böyle yapması müm
kündür. Sırf kapamak için bu yola başvurma
sı mümkündür. 

;0 halele bu unsurlar olabilecek ise, bu teh
likeyi göze almak doğru mudur, değil midir me
selesi önümüze çıkar. 

Öte yandan aziz arkadaşlarını:, yabancılara 
bu ruhsatı vermemek madencilik sahasından 
yabancıları, yabancı sermayeyi çıkarmak mı
dır? Hayır. Nitekim Yugoslavya'da yabancı ser
maye arama ve işletm'e ruhsatı istenmeksizin; 
çünkü komünist ülkedir, bütün haklar devlete 
aittir; birlikte çalışabilmektedir. Neden? Çün
kü, bugün artık yabancı sermaye imtiyazlar 
devrinin sermayesi değil, menfaatler devrinin 
sermayesidir. O hakka sahibolup olmadığına 
bakmaz, kazanç olup olmadığına bakar. Nite
kim Sovyet Rusya'da da Amerikan sermayesiy
le bu tip faaliyetler icra olunmaktadır. 

Kaldıki, bütün bunlar yok i'ken Türkiye'ye 
gelen yabancı sermayenin miktarı son derece 
azdır. Meselâ bor tuzları için gelen yabancı ser-
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jnayenin toplam yatırımının değeri 7,5 milyon 
lira kadardır. 

Değerli arkadaşlarım, bor meselesinde önem
li olan, yatağın kimde daha çok, kimde daha az 
olması 'meselesi değil. Bir milletlerarası tröstle 
mücadele ederken, bir Devlet tekeli kurma ih
tiyacı önemlidir. Meselâ italya mermeri devlet 
eliyle işletirken özel sektörün yetersizliğinden 
.mi yapmıştır? Hayır. Fransa potas'ı üretirken, 
devlet tekelinde üretirken özel sektöre güven
mediğinden mi yapmıştır'? Gene hayır. Demek 
oluyor ki değerli arkadaşlarım bu meselede, 
•maddesinde daha konuşacağız, önemli olan mil
letlerarası tröstle mücadelenin zaruretlerine 
itibar «dip etmemek meselesidir. 

Şimdi acaba ruhsat işinin bu kanunda yeri 
var mı idi? E.. 13 ncü madde kimlerin ruhsat 
alacağını yazıyor. Buraya yabancıların alama
yacağını yazmak kanunen yerinde bir .müdaha
leyi yapmaktan ibarettir. 

Değerli arkadaşlarım, maddeler üzerinde 
daha uzun maruzatta bulunmak kaydıyle ve 
Sayın Cumhuriyetçi Parti sözcüsünün Hükümet 
görüşünü destekleyen cümlelerine de teşekkür 
ederek sözlerimi burada bitiriyorum. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için 
hepinize yürekten teşekkürler ve saygılar arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Mehmet 
Ali Oksal, buyurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALİ OKSAL (Trabzon) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım ; önce yazılı sorusu bulunan 
Sayın Tekin Erer arkadaşımın iki sorusunu, bu
rada kaynak vererek cevaplandırmak isterim. 
Soruları şu idi: 

1 ncisi; «Bor tuzlarının ve linyit yatakları
nın yüzde kaçı Devlete aittir; yüzde kaçı özel 
teşebbüse aittir ?» 

Muhterem arkadaşlarım, rakam vermede özel 
bir titizlik gösteren arkadaşınızım; bunu da bi
raz rakamların dilinden anladığım için; mesle
ğim icabı, daima rakamları ürkerek kullanan 
bir arkadaşınızım. Onun için burada rakam ve
rirken kaynak gösterme lüzumunu duydum. 
Çünkü, bu sorunun cevabını çeşitli kaynaklar
dan çeşitli rakamlarla verme imkânı vardır. 
Ben burada rakamları birisini Türkiye Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Odaları Bir

liğinin bir dokümanı ile, diğeri de Türkiye Ma
den Mühendisleri Birliğinin dokümanına daya
narak takdim edeceğim. Diğeri de bir tebliğ
den alınmıştır. Buna cevap vermek için Hükü
metten rica ettiğim rakamların farklılığı muva
cehesinde bu yolu seçtim. 

Cevapları kısaca arz ediyorum. Bor tuzları 
rezervlerinin % 95'i kamu sektörünün elindedir. 
Türkiye genel enerji raporuna (1968) göre lin
yit rezervlerimi^ 8 milyar ton olup % 15'i özel 
sektör elindedir. 

İkinci soruya geçiyorum efendim. «Maden 
ve kömür yataklarının devletleştirildiği hür Batı 
ülkeleri var mıdır?» 

İlgiltere'deki tatbikat yüksek malûmlarıdır, 
onun dışında hür Batı ülkeleri içerisinden ör
nek vermek imkânını bulamadım. Ancak, bir 
tebliğ vesilesiyle şu bilgileri Yüksek Heyetinize 
arz edeyim. Bunların kapsamını takdir Yük
sek Heyetinize aittir. 

(«Şili ve Peru, ekonomileri için stratejik olan 
bakırı; Kolombia ve Venezüella petrolü; Boliv
ya kalayı ve Brezilya çelik üretimini devlet te
kelinde toplamışlardır.» şeklinde bir tebliğ de 
bu bilgi verilmiştir. Yalnız bir hususu arz ede
yim. Birçok ülkelerde, bilhassa sömürgecilikten 
yeni kurtulmuş, müstemlekecilikten yeni kur
tulmuş ülkelerde devletleştirmeye doğru bir te
laşlı gayret mevcuttur. Bunları saymıyorum, 
sorunun dışında kaldığı için. 

Soru ile maruzatım bundan ibaret efendim. 
Bir de müsaade buyurursanız, sayın konuş

macı arkadaşlarımızdan bâzılarının yalnız Ko
misyona müteallik ifadeleriyle ilgili olarak be
yanda bulunmak isterim. 

Her şeyden evvel Demokratik Parti Sözcüsü 
Sayın Önsal'ın Komisyonun yapmış olduğu de
ğişiklikleri grup olarak tasvip etmiş olmaların
dan dolayı kendilerine teşekkür ederim. 

Cumhuriyetçi Parti Sözcüsü Sayın Or-
kunt'un, sözleri arasında «Tasarının gereken 
süratle komisyondan çıkmadığı» mütalâası var
dır. Burada sürat takdiri çabuk çıkıp çıkma
ması bakımından güçtür; fakat bizim görüşü
müze göre zamanında çıkmıştır. Şayet tasarıyı 
sunan hükümetler, tasarı gerekçelerini ve dokü
manlarla teçhiz etmiş olsalardı çok daha sürat
le çıkabilirdi, veyahut da Hükümet reform tasa
rılarını beyaz kitaplarla birlikte Meclise sım-
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muş olsaydı muhakkak ki, daha iyi dokûniante 
olurduk ve daha süratli çıkabilirdi. 

Sayın Orkunt yeraltı servetlerini yabancılar
dan uzak tutma temennisinde bulundular. Hiç 
şüphesiz ki bütün bu davranışlar millî menfaate 
en uygun şekilde olmalıdır; fakat Türkiye 900 
yıllık hükümran bir Devlet, yabancı fobisi» içe
risinde davranacak kadar acz içinde olmadığı 
kanaatini taşıyoruz. 

Birçok soruları değerli arkadaşlarım muka
bil görüşmelerinde değerlendirmiş ve cevaplan
dırmış bulunuyorlar. Ben burada müsaade bu
yurursanız bir tabire değineceğim. 

Değerli arkadaşım Sayın Baytürk «Tasarı
nın kuşa döndürüldüğü» nü ifade buyurdular. 
Çok saygı duyduğumuz sanatkârlar, bilhassa 
karikatüristler burada yapılan konuşmaları 
karikatürize etmektedirler. 1 - 2 'gün evvel gö
züme ilişen bir kaıikatürü ve bunun kamuoyun
daki etkisini müsaade buyurursanız dikkatleri
nize arz edeyim: Bir kuşa benzetmeyi herhalde 
buna benzer bir başka konuşmadan almış ola
caklar 'ki, «Daim üstünde saksağan...» ve bu ka
rikatür Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı 
üzerinde, üstünde «Reform» damgası bulunan 
bir kuşu -saiksağan veya güvercine benzetilmiş 
bu sefer- tersim ediyor. Hiç şüphesiz iki uzun 
yazılardan çok daha önemli olan böyle karika
türlerin «kamuoyunu yanlış etkilemesi mümkün
dür. Çok sevdiğim değerli arkadaşlarımdan bu 
tarzdaki beyanlardan içtinap etmelerini faydalı 
mütalâa ederim. 

Sayın Bıaşkam, Komisyon adına bendenizin 
başka bir maruzatı yok; falkat herhangi bir so
ru varsa cevaplandırmak üzere 'emrinize ama
deyim. 

BAŞKAN — Muhterem arikadaşlarım, mü
zakere devam ediyor. Sorular, 'kısa, kesin ve 
derhal cevap verilebilecek kabiliyette 'olsun. 

Buyurun sıayın Baytürk. 
HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa

yın Başkan, Türkiye Genel Enerji Raporunu 
kaynalk vermekle, Türkiye linyitlerinin ı% 15'i 
özel sektörde, ;%- 85'i de ikamu sektöründe de
diler. Benim elimdeki de 1968 tarihini taşıyor, 
aynı rapor. 

52 nci 'sahifeyd 'okuyorum: «Bugünkü çalış
ma şekline göre...» 

BAŞKAN —• Sayın Baytürk, onu okumayın 
da bununla... 
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HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Bugün 
özel sektör elindeki 500 milyon diyor. Açıyo
ruz diğer bir sahifeyi; İllerdeki toplam linyit 
rezervleri, taşkömür cinsinden eşdeğer olaraik 
1 077 677 OOO'dir. Bunun 500 milyonu çıkarı
lırsa, bu rapora göre aşağı yukarı yarı yarıya 
delmektir ki, bu da doğru değildir. Em son ra
pora göre, Elbistan dahil, ikamu sektörü 
2 354 072 000 ton ve özel sektör ise 343 800 O0Ü 
olarak görünür, muhtemel, mümkün... Elbistan 
dahil, (kamunun 3 837 806 000 ton, özelin ise 
1 060 943 000 ton. Türkiye'nin yekûn olarak 
5 028 749 000 ıtom Elbistan hariç, ikamu -sektö
rünün 584 072 000 ton... 

BAŞKAN — Olduğuna 'göre bunda isabet 
var mıdır diye soruyorsunuz. 

Oturunuz, peki tamam. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ MEHMET 
ALİ OKSAL (Devamla) — Efendim, rakam
lar üzerindeki endişemi çok kısa geçen bir za
man içerisinde sayın Baytürk teyit lettiler. Ra
kamlardan kaçmıyorum, ve bizzat kendim her
hangi bir toplama çıkarma ameliyesi yapma
dan kaynaklara dayanarak bilgi vereyim de
miştim. Kendileri gösterdiler, benim de elim
deki Ankara Şubat 1972 tarihli Türkiye Maden 
Müstahsilleri Birliği, Türkiye Madenciler Der
neği, Türkiye Krom Müstahsilleri Komitesinin 
«Madencilik Reformu Kanun tasarısı hakkında 
eleştiri ve görüşler» 'adı altımda bir vesikası. Ni
hayet bu alanda tanınmış bir organın vesikası 
'olduğu için söyledim. Sahifesini, de arz edeyim 
efendim; sahifîe 13'ün 2 nci kolonunda bunları 
vermektedir. Kendileri de buyurdular, çeşitli 
rakamlar vardır. Çok temetani ederdik ki, bu 
kanun tasarısı geldiği zaman Hükümet, Komis
yonu rakamlar peşinde koşturmayacak kadar 
Komisyonu dokûmante edecek ihsaî malûmatı 

, da birlikte vermiş olsaydı. 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Sa
yın Başkan, ben de bir soru soracağım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Sayın 
Başkan, Komisyon Başkanının ifadeleri iyice 
'anlaşılmadı. Bor tuzlarının % 95'i özel sektör
de mi, yoksa kamu sektöründe m i l Bir de lin
yit kömürünün !% 85'i Devletin imi yoksa özıe-1 
sektörün mü elimde t Bunu anlamak istiyorum. 
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BAŞKAN — Komisyon Başkanı «'% 95'i ka
mu sektörümün, ;% 5'i özel sektörün» dedi. Siz 
onu anlayamamışsınız. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına sa-
ym Hüdai Oral, buyurunuz. 

CHP GRUBU ADINA HÜDAİ ORAL (De
nizli) — Saym Başkan, değerli -arkadaşlarım; 

AP Grubu adına sayın Refet Sezgin bâzı 
noktalara değinmemiş bulunsalardı tekrar söz 
alacalk değildim. Sayın Enerji ve Tabiî Kay
maklar Bakanının konuşmalarına da sayın Sez-
gin'e bâzı cevaplar 'arz ettikten sonra -Grup 
adına olduğu için- değinmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarını, konuyu bütün açıklı
ğıyla ortaya koyduk. O da şu: Doğal kaynaklar
da yalbancılara haik tanıyacak mıyız! Yani bir 
yaibancı Türkiye'ye gelip Türkiye'deki madenler 
üzerinde şu kadar müddet; arama ruhsatname
si hakkı, şu kadar müddet işletme imtiyazı hak
kı alacak mıdır, kendisine bu hak verilecek mi
dir? Konu bu. Eğer bu hak verilirse o madenin 
işletilmesi, o madenden dolayı bütün kazançlar, 
Devlet hakkı belirli bâzı vergiler hariç, kendi 
adına o madeni bulup işletene ait olacaktır.- Ka-
ııu bu. 

Biz yabancıların Türkiye'de Türk kanunla
rına göre şirket kurup, gelip maden hakkı sa
hibi olmalarını tanıyor muyuz? Saym Sezgin' 
le aramızdaki anlaşmazlık buradadır. Saym 
(Sezgin, bor minerallerine hangi yabancı şirket 
•güreme girsin -diğer madenlerde olduğu gibi-
umaden hakkı sahibi olabilmelidir diyor. Ben 
de olaımamalıdır diyorum. Tartışmamız yıllardan 
beri böyle devam edip gidiyor. 

Şimdi saym Sezigin, madenlere giren, bora 
giren, yabancı şirketin izni kaldırılabilir diyor. 
Ben diyorum ki, izin kaldırma söz konusu ol
mamalı. Türk doğal kaynaklarına yabancılar 
girip maden hakkı sahibi olmamalıdır diyorum. 
Bu kadar kesin bu. Burada sürtüşme yok ki. 
Ben arkadaşımı şu noktada takdir ettiğimi ifa~ " 
de ettim, o da şu: Sayın Sezgin, izin kaldırmak, 
Devlet Şûrasına müracaat etme, bu şirketlerin 
imtiyaz hakkı almaması konusunda gerekli bâ
zı idarî tedbirler, Bakanlık tedbirleri aldığın
dan bahsediyor. Bir yabancı şirketle, idarî ted
birlerle mücadele edilmez. O yabancı şirket 
bu memleketin doğal'kaynaklarına ya sokulur, 
ya sokulmaz. 

Konu bu kadar açıkken arkadaşımın benim
le ilgili konulara kadar, benim Enerji Bakanı 
(bulunduğum sıralardaki, hattâ ondan evvelki 
icraata kadar giden bir eleştiri içine girmesini 
yadırgadım. 

BAŞKAN — Saym Oral, müzakereye katıl
mak istemem, ancak bir noktayı meskût geçin
ce, tabiî dolayısıyle cevap hakkı avdet ediyor. 
(Saym .Sezgin, memleket menfaatleri gerektiri
yorsa beyanı içerisinde demişlerdi. O noktayı 
da belirtmezseniz, o zaman sataşma olmuş olur. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Ben de zap-
töttim saym Başkan, sadet dışına çıkmam. Grup 
adına söz aidim konuşuyorum ve genellikle de 
konu içindeyim ama arkadaşımız da grup adı
na görüştüğüne göre, grup adına cevap ver
miş oluyorum. Kişisel bir sataşma nedeniyle söz 
almadım saym Başkan, doğrudan doğruya grup 
adına yapılan bir konuşmaya cevap veriyorum. 

Grup adına söz almamış olsalardı, ben de 
bir sataşma ile ilgili olarak söz alır, cevap ve
rirdim ve- o zaman sataşmanın hudutları içinde 
kalırdım ama grup adma konuştular, ben de 
grup adma cevap veriyorum. 

Değerli arkadaşlarım; şimdi burada ıSaym 
iSezgin'le üzerinde durduğumuz nokta şu: Tür
kiye'de yabancı şirketlerin giriş şekli prose
dürü yıllarca bir uygulama geçirmiş. Bu uygu
lama sırasında, borla ilgili bir uygulamada ge
çirilmiş. Bu iş 1865'de başlamış. 1927'de gel
miş bir İngiliz almış ve ondan sonra 27 Efciım 
1950'de bunu Borax Consolidated Limited 
Şirketine devretmiş. Bor mineralleri üzerine 
Eskişehir - Kırka Bölgesinde ruhsatnameleri ve 
Türkiye'de boraksla ilgili konularda maden 
hakkını herhalde Hüdai Oral vermedi. Arka
daşım buraya kadar eğilip de, «Efendim, arka
daşımın mucibi» demelerini anlayamadım. 
«jmucibi» izah edelim. Mesele mucip değil, ama 
o kanun 1950 yılında öyle uygulanmış, 1954 
yılında Yabancı .Sermayeyi Teşvik Kanunu 
çıkmış, 1956 yılında da Türk Boraks Madenci
lik Anonim Şirketi kurulmak suretiyle Borax 
Consolidated Limited Şirketi bu kanuna kendi
ni uydurmuş, aramalara devam etmiş, hak al
mış. 

Şimdi bu prosedür içerisindeki - arkadaşım 
benim tekâmülümden bahsettiği için söyleyece
ğim, bir aralık öyle bir konuşma yaptı ki, 1964 
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yılından ve bakanlığımdan sonraki tekâmülden 
bahsetti - ben devamlı olarak bir tekâımül için
de olmalktan zevk duyarım, bundan dolayı if
tihar ederimi. - Aslında 'kendini yenilenmesini 
bilmeyen tutucu insanlardan ben nefret ederim. 
Mesele bu. Her insan yenilenir, benden sonra 
gelecek nesiller de yenilenecek, yepyeni bir atılım 
üzerinde bulunacaklar. Bunukalbul edelim. Ama 
iSaym Sezgin 1954'ün şartları içinde Maden 
Kanununa sımsıkı sarılmışsa, onda en küçük 
bir adım atmayı düşünmüyorsa kendisinin bi
leceği iştir. Tutucu olmayanlar için tu
tucu olanlara saygı beslenir ama, top
lum koşulları o tutucuları daima tas
fiye eder ve netice itibariyle toplum kendi bi
linci içinde, kendine yararlı en iyiyi, en uygu
nu bulur. Biz bunun siyasal olarak tartışması 
içinde bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, simidi size bu konu
ları anlatırken, Eskişehir - Kırlka Bölgesi bizi 
uyandırdı, doğrudur. Bizi uyandıran, ne Refet 
Sezgin'in Eskişehir - Kırka Bölgesindeki bor 
minerallerinin sodyumlu olduğunu biTmesidir, 
ne benim., ne de diğer bakanın, onun Kırka Böl
gesine müracaat 'edip de 7 ımilyon ton, 9 ımdlyon 
ton için arama ruhsatnamesi alma adı altında, 
500 milyon tonu hâkimiyetine almalk isteyen bir 
yabancı şirketin oyununun; güzide ve bugün 
görevlerinden bir kısmı uzaklaştırılan Türik 
teknik elemanlarının bize yapmış olduğu uya
rılardır. Onları burada onore etmemez gerekir. 
Bizi uyardılar, ıbiz de o uyarı üzerine bor mine-
ralleriyle ilgili yabancı şirketlerin oyunlarının 
karşısına cılktık. 

Şimdi bu konuyu bu kadar açıklıkla ifade 
ederken, birbirimize atıfta bulunmak doğru 
olmamak gerek, (delmiş.. Kim? E, ben bakıyo
rum burada hiç yadırgamıyorum, ben de kına
mıyorum. Bakınız 1959 Kırka'daki Borax Con-
salidated Limited Şirketine verilen arama ruh
satnamesi müddetleri 19 Ağustos 1959, 5 Şu
bat 1960, benim devrem değil 4 Kasım 1960, 
12 Aralık 1960, 27 Mayıs 1966, 28 Hazi
ran 1966, 1 Ekim 1966, 15 Ekim 1966, 
8 Aralık 1966. Bu arada, muameleler devam 
ederken, Maden Dairesi Reisi, teknik eleman
lar getirmişler; efendim, «İşletme 'imtiyazı..!» 
işletme imtiyazını bakan vermez. Size gelirler, 
bulunmuş ımaden adı altında işletme imtiyazı 
öncesi devrede; muamele için sizden «olur» 

alırlar. Siz uyanırsanız ve uyarıldığınız zaman 
bunu önlerseniz ve mücadelesini verirseniz gö
revinizi yapmış, olursunuz. 

Nitekim, işletme imtiyazı için Danıştaya gi
der, şartlar tespit edilir ve işletme İmtiyazını 
Hükümet verir. Evvelâ (kanunun bu (kısımlarını 
açıklamalıyız. Arkadaşım, «6 tane arama ruh
satnamesi1» arkasından benimle ilgili bir konu
ya değinmek istedi. Ben de kendisini kınamıyo
rum. Zaten kendisi bu ruhsatnamelerin veril
mesine karşı değilki. Bor minerallerinde yaban
cı şirketlerin imtiyaz, maden hakkı sahibi ol
masına Sayın Sezgin ve saym Adalet Partisi de 
karşı değil. Siyasal politika anlayışları, siya
sal görüşleri, ekonomik görüşleri bu. Bunun 
karşısında olan parti biziz. 

Şimdi bunun karşısında olan parti devletçi
liği almış, bu konuda bunun devletleştirilmesi
ni istemiş. Biz de sayın Bakana diyoruz ki, bu 
devletleştirilsıin. Bunun uygulanıp uygulanma^ 
dığı Cumhuriyet Halk Partsinin yıllarca da 
Atatürk zamanında ve kurulduğu tarihten beri 
eğer siyasî mazisini eleştirmeye kalkarsak bu
nun içinde hangi partilerin temsilcilerinin bu
lunduğunun da tartışmasını burada yapmamız 
gerekir. Lütfediniz de, biz bugünkü görüşleri
mizin ışığı altında gerçek reform anlayışımızın 
uygulanmasında reformdan neyi kastettiğimi
zi burada önerelim ve böylelikle de bu (konuda
ki tartışmamızı yapalım. 

Değerli arkadaşlarım; kaldı ki, iSaym Sez
gin i«îzni geri almak» söz konusu, «Gasbede-
mezdim hakkını» diyor. Evet, Türk millî men
faatleri içtin biz bir halk gasbetmiyoruz, Ana
yasanın bize öngörmüş olduğu kamulaştırma 
hakkımızı kullanıyoruz. Lütfediniz de kamulaş
tırma hakkını gasbolarak mütalâa etmeyiniz. 

Yabancı bir şirketin1 almış okluğu bir imti
yazı, gerekirse mlillî menfaatler için ve kanun
ların bize vermiş olduğu yetkiler ve Anayasanın 
öngördüğü haklar içinde •karaulaştırnıaya hak
kımız var. 

Demekki bundan evvel' 500 milyon tonluk 
bir rezeırvi elinde tutup, monopol (tesis eden bir 
adamın «Kanun dairesinde işlem yapıyor, ka
nun dışına çıkmadı» diye devamlı oflıarak Türk 
Milletinin menfaati eriyle oynamasına göz yu
macak mıyız? Bunu kamulaştırmak bizim hak
kımız. 
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Bütün yabancı şirketler şunu. bilmelidirler 
ki, bir gün stratejik madenlerle ilgili olarak, 
hangi maden stratejik olursa olsun, bir gün 
Türk Mllletinlin çıkarlarıyle ilgili olarak biz ma
denleri kamulaştırab'iliriz. Nasıl- kamulaştıra-
biliriz? O madenleri kamulaştırirken teslisleri
nin bedelini gerektiği gibi verfeiz, ama yer al
tından çıkarılmamuş olan madenlerin parasını 
verme, özel sektörün, kalkıp da sayın Komis
yon (Başkanının burada broşürünü okuduğu 
gibi şartlar altında değil, yerin altındaki rezer
vin bedelini vererek değil. O yerin allında çık
mamış olan rezervler genel Ihukujk kaideleri al
tında Devletindir, Türk MMletinindit, Türk 'bal
kınındır. Onun parasını ben yabancı şirkete ve

recek değilim. 

Evvelâ bu konuda anlaşalım. Bu bir millî 
meselle, ondan sonra da daima söylediği gibi 
hamle mi yapacağız, karma ekonomiyi özel sek
töre geçmek liçin bir aşama mı göreceğiz, böy
le bir politika mı izleyeceğiz, yoksa karana eko
nomiyi devamlı mı kabul edeceğiz veyahutta 
karma ekonomiyi hiç mi kabul etmeyeceğiz; 
bütün bunları siyasî partiler Anayasalım ön
gördüğü temel hak ve özgürlükler, fikir öz
gürlüğü içinde Parlâmentoda tartışırlar, ka
muoyuna güder oluştururlar ve aldıkları oy
larla buraya geldikten sonra da bu görüşleri 
burada savunurlar ve görüşleri istikâmetinde, 
oyları istikâmetinde bir xsonuç almaya çalı
şırlar. Demokratik rejimin de doğal sonucu 
budur. 

Biz demokratik rejime, demokratik hukuk 
devleti anlayışı içinde hareket etmek gerek
tiğine kaniiz. Biz gasbetmiyoraz. Doğrudan 
doğruya hukuk kurallarını uyguluyoruz. Eğer 
Amerika'da olduğu gibi madenler mülk olsa 
idi, yani mülk rejimi uygulansaydı ki, buraya 
gelen Steyli aynı konuda itiraz etmiştir, «Ma
denilerimizi Devletin hüküm ve tasarrufu al
tından çıkarınız da», teklifi bu idi bize, «Pet
rol Kanununda uyduralım, mülk sistemini uy
gulayalım. Artık, altına da, üstüne de mülki
yet gübi!, tapu gibi, sahip çıksın, ondan sonra da 
artık onu kamulaştırmak imkânı olmasın.» Biz 
bunları reddetmişiz. 

Şimdi, bunlardan sonra netice şu oluyor, 
demek ki 'Türkiye'de bütün kaynaklar Devletin 
hüküm ve tasarrufunda, Devlet onları, Anaya-
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sanın şümulü içinde partiler siyasî görüşlerini 
kendi programlarına alarak uygulaniaya çalı
şırlar. Ancak, bizlim burada yapacağımız şey 
şudur: Biz, reformun ne olduğu konusunda an
laşmaya mecburuz. Şimdi, Anayasanın öngör
düğü reform; petrol reformu, maden reformu.. 
Maden reformundan ne anlıyoruz ? Lütfediniz, 
maden reformundan herhalde doğal kaynak
larda yabancıların, istedikleri gibi maden hak
kı sahibi olmasını anlamıyoruz. Öyle idi ise 
ne plânda, ne de Anayasada bu hükümler geti
rilmezdi, bu Maden Reformu kanunu tasarısı da 
Yüce Meclise sevk edilmezdi. .: 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, burada Sa
yın Sezgin'in grup adına yapmış olduğu ko
nuşmaları cevaplandırmış oluyorum. Bununla 
ilgili olarak Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanının da bir iki eevalbıııa tekrar cevap 
sunmak isterim. 

Değerli arkadaşlarım; iSayın Bakan neden
se plân görüşmelerindeki tutum ve davranış
larından dolayı bir çekinti içinde (C. H. P. sı
ralarından «eziklik» sesleri) olmanın haleti 

. ruhiyesi içinde konuştu. Bizim konuşmamız açık
tır. ,'Siz, plânda bor ve kömür madenlerinin ka
mu eliyle işletileceği hükmüne açıklıkla yer 
vermiş olan lilk tasarı metnini savunup bura
dan geıçirseydiniz, bir raporla bunları geri aıl-
masaydmız, bugün, bunun plâna aykırı oldu
ğunu Komisyonda iddia edebilirdiniz, dedkn 
ben kendisine. 77 sayılı Kanun açık. «Yasalar 
plâna aykırı olamaz» der. Plâna aykırı yasa, 
kanun teklifinde bulunamaz. Koınisyonda; Sa
yın Bakan, «Bu plâna aykırıdır sizin bu öneri
niz» demedi, Adalet partili arkadaşlarımıza». 
«Anayasaya da uygundur» eledi., işte. Sayın 
Menteşe de ifade ettiler. «Anayasaya uygun
dur» diyecek, plâna aykırı olmadığını iddia 
edecek, buraya çıkacak, «Plânda böyle hüküm 
var, benim demek istediğim bu idi, bu değildi» 
diye görüşle.ıli ifade edecek. Sayın Bakanın bu 
kadar telâş içinde olduğunu ve bu kadar te
halükle konuşmasını ben normal görüyorum. 
Çünkü, bu kadar önemli, bu kadar tartışması 
yapılan bir Maden Kanununun • Komisyonda 
görüşülmesine katılmamış olması daihi, bizi 
bir noktaya getiriyor. Sayın Bakan o gün ce
vap vermediler, neredeydiniz'? Bütün maddeler 
tasarıdan çıkarılıyordu. 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Cum-
huraşkanınııı nezdindeydim. 

HÜDAİ ORİAL (Devamla) — Cumhurbaşka
nının nezdinde yarım saat devam etti konuş
manız, sonra da Sayın Başkan bana ifade etti. 
Sayın Başkan Komisyonu idare ederken siz 
bakanlıktaydınız. Lütfeder misiniz teferruatı
nı anlatmama1?. Bu kadar gerçek dışı konuş
mamak gerekir. 

HÜSEYİN ÖZALP (Samsun) — Yavaş ko
nuş, yavaş konuş, hakaret ıeder gibi konuşu
yorsun. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Öyleyse, me
sele şu: Sayın (Bakanın "buradaki tutumunu 
eleştirirken biz tamamen haklı bir zemin üze
rinde o>] maya dikkat sarf etmişizdir. Çünkü, 
bugün 'burada baktım, yabancı şirketler, ya
bancı sermayeden istifade (başkadır, işletme
de yabancı sermayeyi doğal kaynaklara sok
mak başkadır, maden hakkı sahibi olmak baş
kadır gibi tevil yoluna saptıklarını göırdüm. 

Şimdi bakınız, sonra, kömürle ilglili bir ko
nuda da yine bir tevile girdiler. O da şu.. '«Kö
mürle rin tamamının devletleştirilmesini biz 
istemedik» dediler. «Böyle bir iddiamız yok 
bizim» dediler. Olmayabilir, Hükümet böyle 
bir tasarı ile gelmiş olabilir. Aslında, geleni 
tasarının, biz Cumhuriyet Halk Partisinin an
ladığı amlamda tam bir reform tasarısı oldu-
ğunu kaibııl etmiyoruz ki.. Böyle bir iddiamız 
yok. Tasarıda, ileriye atılmış adımlardan geri
ye dönülmesesiyle ilıgili görüşlerimizi ifade edi
yoruz. Gayet taıbiî bizim görüşlerimizi tam an-
lamıyle yansıtmıyor tasarı. Ancak, 'blir nokta
ya değinmek isterim; o da şu: Devletçe işleti
lecek madenler konusu.. 

.Maden Kanunu kapsamına giren maddeler
den maden kömürü ve bor tuzu madeni erinin 
aranması, işletilmesi - ek 5 noi maddeyi oku
yorum - ve üzerlerinde hak ikfcisajbı hususla
rında aşağıdaki hükümler uygulanır: 

Türkiye Cumhuriyetli sınırları içinde bu
lunan bütün maden kömürü ve hor tuzları, bor' 
un her türlü alkali ve toprak alkali birleşik
leri, madenlerin aranması ve işletilmesi, her 
türlü maden kömürü ve bor madenlerinin aran
ması ve işletilmesi, sermayelerinin tamamı dev
lete ait kamu (iktisadî kuruluşlarıyûe, gelir-
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lori genel bütçeden karşılanan ve kanunla ku
rulmuş 'bulunan kuruluşlara ayrılmıştır. 

. ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KOIMMANOĞLU (Niğde) — Devam 
edin. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Devam edece
ğim (Sayın, Bakan, telâş buyurmayın. 

ı«Ancaik bu kuruluşlar nicelik ve nitelik
leri 'bakımından, kendileri tarafından işletil
melerinde lüzum ve zaruret bulunmayan; ar
tık kamulaştırdık, kamulaştırdıktan sonra 
lüzum ve zaruret bulunmayan, yani, listediğinliz 
gibi 'takdir edeceğiz, canım sen şunu işjlet, bu
na. pek lüzum görmüyorum ben.. Aslında bu
nun temelinde, asıl, kamulaştırma yatması ge
rekir. Ama, Ibaşka fikirdeysıeler, ıbaşka teklif
leri varsa lütfen, plânda ollduğu gibi derhal 
bu tasarıyı tadil etmek ve böyle bir teklifle 
gelmek de haklıdır, onu da söylüyorum. O ay
rı. Herkesin hakkı olduğu gibi Hükümetin de 
hakkıdır, değiştirebilirsiniz, plânı değiştirdi
niz, bunu da değiştirinliz. 

«Önemsiz maden kömürü yaltaklarını belli 
plân ve projelere bağlamak ve bu hususta Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından izin al
mak şartıyle, Maden Kanununun 13, 62, 64 ncü 
maddelerinin yetkili kıldığı diğer gerçek ve
ya tüzel kişilere de işielttlireıbilinler.» 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, madde bu. 'Sa
yın Bakanın, bunda beni eleştirmeye kalkmış 
olmasını anlamak mümkün değil. Ama ben1 ken
dilisine şunu söylüyorum; maden kömürü ve lin
yitlerin tüm olarak, devlet eliyle işletilmesine 
Cumhuriyet Halk Partisi taraftardır, kararlı
dır, ibu görüştedir. Bu ayrı. Ama kendilerinin 
getirdiği metin de budur. 

Şimdi, iSayın Bakanın, plânla ilgili değişik
likle!' üzerindeki görüşleıiine de bir nebze de
ğinmek istiyorum. Aynen okuyacağım. Bunun 
başka, türlü bir anlamı varsa lütfediniz. 

İlk şekli: 2206 Enerji hammaddelerinin ve 
stratejik madenlerin, zamanında ve kararlı se
kilide sağlanması için devlet eliyle lişletilmesi-
nin1 esas tutulması ve radyoaktif minerallerin, 
tungsten ve bor tuzlarının kamu telekinde bu
lundurulması. Enerji hammaddeleriyle ilgili 
olanak bunu biz sonra diğer hükme koyduk. 
ıSiz, bor tuzlarının, radyoaktif minerallerim ka-
,mu tekelinde bulundurulmasıyle ilgili bu hük-
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mü şu şekilde değiştirdiniz; bu, paragraf 601-3' 
t e de aynen vardır, onu da a.rz edeceğim, pa
ragraf 603 taslakta şöyle idi, ilk geliş tasarısın
da, ilk plân tasarısında: Bor tuzları, volfram, 
bakın orada enerji hammaddeleri yok, bu da 
çıktı. Sayın Bakan, lütfediniz de, yalnız bir 
madde üzerinde değil, bunun da niye çıktığı
nı ifade ediniz. Ye arkadaşlarımız size Komis
yonda, bu önerilerinin plâna ve Anayasaya ay
kırı olmadığını ifade ettiler ve İm ifadelerine 
göre de verdikleııi öneri üzerinde size sual tev
cih ettiler. Siz de, «Yüce Meclis nasıl takdir 
ederse» dediniz. Bu ıgerçek zabıtlarda var. 
Şimdi bunu başka yolda tevil etmeye çalışı
yorsunuz. Arkadaşlarımızın .dayandığı metin 
bu. Bizim de Hükümetten ayrılma sebepleri
mizin, basılıca sebeplerinden 'birli de bu. Bunu 
da kendiniz yakından biliyorsunuz. 

«Bor tuzlan, volfram ve radyoaktif mine
rallerin işletilmesi kamu telekinde olacaktır.» 
Bu metin, plândan çıkarıldı. «Tekelinde ola
caktır» metni, 601-3'te çıiktı. Şimdli, bununla 
ayrı, 2206'dan sonra, 2206-2'ye ilâve edilen, elek
trik enerjisi üretimi için, bu artık plânın su
landırılmasından başka bir şey değil bizim 
görüşümüzde. Yani bu, diğerlerine karşı ya
pıdan, verilen blir taviz. Stratejik maddenin 
tarifi, Bakanlar Kurulunun yetkili oluşu, bun
lar ayrı konular. Enerji, elektrik enerjisi üre
timi için kullanılması zorunlu olan veya yurt 
ekonomisine uygun ve verimli 'biçimde işletil
meyen linyit yatakları ve stratejik madenler, 
radyoaktif mineraller, bor tuzları, Anayasa
nın 130 maddesine uygun bir anlayışla kamu 
kuruluşlarınca işletilecektir. Stratejik maden
lerin saptanması, ve bu nitelikten çıkarılması, 
(ilgili kuruluşlarla Enerji ve Ta!biî Kaynaklar 
Bakanlığının görüşü ve Devlet Plânlama Teş
kilâtının teklifi 'üzerine Bakanlar Kurulunca 
kararlaştırılır.» Bu metin buraya konuyor, 
GOO'den de doğrudan doğruya diğer m eltin ol
duğu gibi çıkarılıyor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, petrolle ilgili 
kısımlara temas etmiyorum, çünkü o ayrı bir 
konudur. 

İBizlm görüşümüz odur; Bakanlık, Hükü
met bu konuda, getirmiş olduğu tasarıya tü
mü iıle sahip çıkmamıştır. Sahip çıkması için 
plândan itibaren bu tutum içerisine girmesi 

gerekirdi. Şimdi size 3 Hükümetin programını 
burada okursam, o zaman da programların, na
sıl değiştiğini göreceksiniz. Birinci Erim Hü
kümeti ile, İkinci Erim Hükümeti ve Melen Hü
kümetinin programının aynı olduğunu iddia 
edebilir misiniz, bu konuda? Şimdi insaf edi
niz, yani maden programında da buna ait âmir 
hükümler yoktur. Öyle ise devamlı olarak bu
rada yapılan tartışmalarda Sayın Bakan, ar
kadaşlarımızın belki de Hükümetin ıbir müd
det daha devam edebilmesi imkânlarını sağlaya
bilmek, belki de dm ara rejiminde Hükümetin 
millî iradenin teeelligâhı olan Yüce Meclisten 
devamlı olarak oyları alabilmek ve devam ede
bilmek düşüncesiyle; bu saygılariyle taviz ve
riyor, duyduğu saygı ile. 

ENERJİ YE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KOOAMANOĞLÜ (İNiğde) — O, bir 
kuruntu. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — B u saygı ile ve
rilen tavizin bir reform, olmadığı kanısındayız. 
Ha, bu saygı ayrıdır, taviz ayrıdır. Fikir sahibi, 
prensip sahibi olmak reformlarda köklü değişik
likleri önigönmok ayrıdır, toptum yararına re
formlar yapmak düşüncesi, azımi ayrıdır. Ama 
nıutlaıka 'Hükümet eitmıelk için Meclislere saygı 
duyarak oy almalk, o, bambaşka birşeydir. 

Değerli arkadaşlarım; onun için sayın Ba-
kan'm buradaki kelimelerle üzerinde fazla du
rarak yapmış okluğu konuşmaları fazla eleştir
meğe gerek görmüyorum. 

Memurların siyasî inançlarıyle ilgili konu
sundan bahsetti. Arkadaşlar, reform yapmak, o 
reformun anlamıma inançla bağlayan yönetici 
teknik elemanlarla olur. Ben, memurların siyasî 
kanaatlerinden 'bahsetmedim. Memurların bugün 
'Türkiye'nin içinde bulunduğu bunalımda topye-
kûn reformların yapılışındaki maçları üzerinde 
durdum.. Sayın Bakan, siyasî inançtan bahsede
rek Halk Partili veyahut Adalet Partili memur 
ayırımına, girdi. Böyle bir ayınım içinde değilim. 
Ben, Türkiye'de memurun talbanda memleketine 
hizmet etmek için, teknik eleman olarak onun ile
rici reform anlayışı üzerindeki görüşleri bizi il
gilendirir, kanaatınd ayımı. Tamamen bambaşka 
zihniyetle o reformdan yapacak bir kapasitede 
olması söz konusu olaibilir. Bunu gayet tabiî 
(kendileri tatbik edeceklerdir, ama reformların 
hazırlanmasında, reform, kanunlarının, tasarıları-
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nm buraya gelmesinde katkıda bulunmuş, Hükü
metteki bafcanıyle çalışan bir memuru bâzı 
nedenlerle- uzalklaştHimaya kalıklığınız zaman, 
ben sorarum. Hem onların katkısı ile hazırlanan 
bu tasarıyla buraya gelirken, onlara büyük iti-
•baır ederek belirli mercilere getirteceksiniz, he>m 
de belirli bir safhadan sonra işler yoizlaştırıldık-
tan, sulandıriildııkltan sonra, bclkide iyi ve hoş 
görünmek için, bâzı siyasal görüşlere boış görün -
mcik içtin, onları yerlerinden uzaklaştırmak se
bepleri arayacaksınız. Bu sebeplerde haklı oldu
ğunuzu iddia ede çeksiniz. Siz bu sebeplerin hak
lı olduğunu iddia edersiniz, ben, haiklı olımadığı-
nı söylerini. İdare Hukukunun dayandığı, idarî 
tasarrufların, idarî yargı denetimimi, kazaî yar
gı denetliımine tabi olduğu konuşumda o yetiki 
o mamurun kendisine aittir. Ben de sizi denetim 
yoluyla bu kürsüden denetlerim. Siyasî deneti
min, bu Parlâmentonun bir siyasî denetim yolu 
vardır. Bir de Hukukî denetim yolu vardır. 
Hatta cezaî denetim yolu vardır*, sorutturma 
yolu vardır. Bu hakkımı da kullanı rım, Bu hak
ikimi kullanımadan evvel, burada gıörüşüimü de 
ifade ederim; Niye görüşünüzü böyle ifade çitti
niz, böyle kouuşjtunuz, gibi Sayın Bakan Hükü
met .adıma cevap verir, «haklıyım» der, «iŞu se
beple uzalklaştırdım» der. O, ayrı mesele, ama 
cevap vermez, bu bir konuşma olur. Siyasî dene
tim müessesesinin işlemesine yol acar. Bunlar, 
ayrı konular. 

Şimdi, büıtürı bunları • söyleyişimin sebebi, 
oradaki yazınında, «siyasal inançları dolayısıyle 
ayrılmıştır» diye bir konuşmam yok, benim. 
'Tahrif söz konusu ise, lütfedin de bu tahrifi biz 
biraz biliriz bu tahrif kelimelerini. Her ne kadar 
matematikçi değilsek de, tahriften anlarız. 

Değerli arkadaşlarım... 

Ü3AŞKAN — Sayın Oral, lütfen sözünüzü 
bağlayınız. 

(HÜIDAİ OPAL (Devamla) — Bitiriyorum, 
efendim. 

ıDeğerli arkadaşla rım, tekrar ediyorum, 
Cumhuriyet Halk Partisi ileriye atılım taşıyan 
tasarının genel hükümlerinin memleket yararı
na olan kısımla rım savunmaktadır. Komisyon
dan geliş şekliyle tasarının reform niteliğini yi
tirdiği kanısındayız. Türkiye'delki huzuru sağ
layacağı kanısında değiliz. Bu tasarı bu şekilde 
çıktığı takdirde siyasal, sosyal ve ekonomik bu

nalımlara yol .açacak bir nitelikte çıkmış ola
caktır. Hiçbir, anlamı olmayacaktır ve eski mev
cut rejimin devamı anlamını taşıyacaktır. Re
form niteliği olmayacaktır ve hiçbirimiz hayal 
etmeyelim, kamuoyuna, Türk halkına bunun bir 
reform olduğunu, bu çıkan şekliyle reform ol
duğunu kabul cttinmomiz mümkün değildir. 

Öyle ise bu tasarı üzerinde Cumihuriyet Halik 
Partisi görüşlerıini her madde geldikçe ifade et
meye çalışacak ve önergeler verecektir. Tekrar 
'söyleyelim; Cumhuriyet Halik Partisi, bugünkü 
ve bu biçimde Hükümetin değil, demokratik re
jim, demokratik hukuk devleti ilkeleri içinde, 
halk iradesine iktiran etmiş, böylelikle Parlâ
mentonun güvenci ile ayakta duran bir Hü
kümetin faaliydtlerinıin nominal demokratik re
jime dönüşü de süratle kolaylaştırmak suretiy
le biran evvel gelmesinde 'Cumhuriyet Halik 
Partisi fayda ve memleket için büyük yarar gör
mektedir. Bütün bu eleştirilerini demokratik 
hukuk devleti ve demokratik bir anlayış içinde 
değerlendirarıeye çalışmaktadır. 

Hepinize saygılar sunarım. (>C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, saat 19,30'a geldi, bu 
sebeple konuşmalar elam devam etmek'tledir. Bir 
yeterlik önergesi verilm emiştir. Söz sırası Hükü
mete gelmiştir. Tekrar beyanda bulunmak için 
Sayın Bakan sö;z istemiştir. Onu takiben Ada
let Partisi Grubu adına Sayın Esat Kıratlıoğlu 
yazılıdır. 

'Şahısları adına ise beyanda bulunacak arka
daşlarımız; Sayrn İlyas Kılıç, Sayın Muammer 
Ertem, Sayın Hüsa'miettiıı Başer, 'Sayın Naci Ga-
cıroğlu, Sayın Esat Kıratlıoğlu, Sayın Hüseyin 
Baytürk, Sayın Hayrettin Hanağası, Sayın Ze-
kcriya Kürşad, Sayın Burhanettin AsUtay, Sa
yın Şemsettin Sönnııez, Sayın Mehmet Yüceler 
sıra dahilinde yazılmışlardır. 

iMuhlterem arkadaşlar, 776 sıra sayısında ka
yıtlı, Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısının yapılan açık oylama
sına 260 sayın milletvekili katılmış, 244 kabul, 
3 ret, 3 çekimser oy çıkmıştır. Tasarı, Meclisi
mizce kabul edilmiş bulunmaktadır. 

770 sıra sayışımda kayıtlı, 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkındaki kanun tasarısının yapılan açık 
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oylamasına 247 sayın milletvekili katılmış; 241 I 
(kabul, 3 ret, 3 çekinser oy çıkmıştır. Tasarı, 
Meelisimizcıe kaibul eıdilıraiş bulunmaktadır. 

767 sıra sayısında kayıtlı, Karayolları Genel 
Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişıilklilk yapılması hakkındaki ka
nun tasarısının yapılan açık oylamasına 253 sa
yın milletvekili katılmış; 248 kabul, 2 ret, 3 
çekinser oy çıkmıştır. 

Tasarı, M'eclisdımizee kabul edilmiş bulun
maktadır. I 

768 sıra sayısında kayıtlı, İstanbul Üniversi
tesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılıması hakkındaki kanun tasarısı
nın yapılan açık oylamasına 253 sayın millet- j 
vekili katılmış; 247 kaibul, 3 ret, 3 çekinser oy 
çıkmıştır. Tasarı, Micclisimıizce kabul edilmiş 
bulunmaktadır. 

769 sıra sayışımda kayıtlı, 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkındaki kanun tasarısının yapılan açık oy- I 
lamasına 251 sayın milletvekili katılmış; 245 ka
bul, 3 ret, 3 çekinsıer oy çıkmıştır. Tasarı Mecli- I 
simizee kabul edilmiş bulunmaktadır. 

1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağ
lı cetvellerde değişiiklitk yapılması hakkındaki J 
ikamın tasarısının - sıra sayısı 771 de kayıtlı -
yapılan açılk oylamasına 250 milletvekili katıl
mıştır. 244 kaibul, 3 ret, 3 çekinser oy çıkmıştır. 
Tasarı Meclisimizce kabul edilmiş bulunmakta
dır. I 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe Kanununda değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısının - sıra sayısı 772 de kayıtlı -
yapılan açılk oylamasına 249 milletvekili katıl
mıştır. 244 kaibul, 2 ret, 3 çekinser oy çıkmıştır. 
Tasarı Meclisimizce kaibul edilmiş bulunmakta
dır. 

15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyöne
tim Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra ve 
ı'bu kanuna geçici bir madde eklentmesine dair 
kanun tasarısının - sıra sayısı 150/1 ek - yapı
lan açılk olmasına 238 milletvekili katılmıştır. 
232 kabul, 3 ret, 3 çekinser oy çıkmıştır. Tasa
rı Meclisimizce kaibul edilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; daha önce Yüce 
Meclisçe alınmış bulunan karar uyarınca, bu re
form kanunlarının görüşülebilmesi amacıyle, 
Cumartesi ve Pazar günleri harieolmak üzere 
diğer günler sabah saaıt 10,00 - 13,00, öğleden 
Sonra 15,00 - 19,30 arasında Meclis çalışacaktır. 

iŞu anda madencilik reformu kanun tasarısı 
üzerinde müzaikeneler devam etımefctiedir. Petrol 
reformu, kanun tasarısı komisyondan çıkmış 
Meclis Matbaasında süraıtle bastırılacak hale 
gelmiştir vie Matbaaya verilmiş bulunmaktadır. 
'Bu şekliyle çalışmalarıımız devam edecek ve ya
rın saat 10,00'dan itibaren de madencilik reior-
[îmı kanun tasarısının görüşülmesi devanı ede
cektir. 

ıBu sebeple; 21 Aralık 1972 Perşembe günü 
saat 10,00'da toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kaipaaıımja oaati : 19,32 

* • 
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IV. -H SORULAR VÖ CEVAPLAR 

A) YAZILI SOKULAR VE CEVAPLARI 

1. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm, • 
657 sayılı Devlet Personel Kanununun uygulan
masından doğan aksaklıklara 'dair >soru önergesi ve 
Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/1006) 

.Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Ankara Milletvekili 
Hüseyin Balan 

SORU : 1. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçi
ci 3 ncü maddede: «3656 sayılı Kanunun 19 ucu 
maddesi kapsamına giren kadrolarda çalışanla
rın intibakları 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanunu hükümleri çerçevesinde emekli kesenek
lerine esas olan derecelerine, .göre yapılır. 

Bu kadrolarda çalışanların daiha önce bu 
kanun kapsamına giren kurumlarda (E) cet
veli kadrolarında veya yevmiyeli Teknik Per
sonel statüsünde geçirdikleri ve daha önceki , 
intibaklardan dikkate alınmamış hizmet sürele
ri de bu madde hükümleri çerçevesinde ayrıca 
nazara alınır, denilmekte olduğu ve fakat ek 
geçici 2 nci maddenin (f) bendinde olduğu şekil- | 
evvelce (D) cetvelinde geçirilmiş ve daiha önce
ki intibaklarda sayılmamış hakkı müktesebine 
•göre düşük aylık ücretle çalışan Ihizmetlerin ne j 
şekilde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği! 
hususunda 'bir hüküm vazedilmemiş bulunması | 
nedeniyle Danıştay Genel Kurulunca alınan ka
rarda adı ıgeçen ek geçici 3 ncü maddedeki bu 
boşluğa işaret edilmekle beraber aleyhte bir so
nuca varılarak onbinlerce Devlet personelinin 
mağduriyetine sebebiyet verilmiştir. 

Halbuki 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe 
girmiş bulunan 1214 sayılı Kanunla Sigortalı 
ve Emekli statüsünde geçen hizmetlerin birleşti
rilmesi hakkındaki 1214 sayılı Kanunun ek mad
de 1 de ise1: «Sigorta kanunlarına tabi işlerden | 

T.' C. Emekli Sandığına tabi görevlere geçenle
rin, sigorta primi ödemek suretiyle geçen hiz
met sürelerinin tamamı, emeklilik keseneğine 
esas aylıklarının tespitinde nazara alınır.» de
nilmekte olduğundan iki ayrı kanun maddeleri 
arasında büyük 'bir çelişki meydana gelmiş bu
lunmaktadır. 

Şöyleki : 
Bir tarafta alman ücret miktarı, çalışılmış 

işin niteliği, memuriyetle bağdaşıp bağdaşmadı
ğı aranmaksızın sadece sigorta primi ödenerek 
geçirilmiş 'hizmet müddetlerinin tamamı intibak
ta sayılmakta; diğer tarafta tahsil durumuna 
ıgöre hakkı müktesebi olan aylık miktarından da
ha az aylık ücretle ve emekli keseneği de öde
mek suretiyle geçirilen hizmet müddetleri inti
bakta sayılmamaktadır ki, bunun sonuçları da
ha enteresan bir durumu ortaya koymaktadır. 

Örneğin : Bir tarafta sigorta primi ödene
rek geçen ve memuriyetle asla ilişkisi olmayan, 
igündelikli kazma kürek işçiliği, bakkal çıraklığı, 
pavyonda konsumatrislik hizmetlerinin sayılma
sı, diğer tarafta tahsil durumuna göre memuri
yet bulamayıp çalışma mecburiyetinde kalan 
ve bu mecburiyet karşısında vatandaşın müza
yakasından istifade suretile Devletin bütçenin 
(D) cetvelindeki hizmetli kadrolarında görünüş
te hizmetli ve esasta masa başında memur olarak 
çalıştırdığı kimselerin bu haklarının intibakla
rında sayılmaması suretile ebediyen mağdur 
edilmelerini intaceden hiçbir adalet prensibi dü
şünülemez. 

Bu nedenle : 

Yukarıda açıklanan ve adalet prensiplerine 
tamamıyle aykırı uygulamanın adaletli bir uy
gulama haline getirilmesi konusunda 657 sayılı 
Kanuna 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 
3 ncü maddedeki boşluğun personel lehinde bir 
hükümle doldurulup doldurulmayacağı konu
sunda ne düşünüldüğünün bildirilmesini ve bu 
konuda bir hazırlığın bulunup bulunmadığının. 
açıklanmasını saygı ile rica ederiz. 
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T. C. 
Maliye Bakanlığı 14 . 12 . 1972 

Ankara 
BÜMKO : lU550Ö-84'56/32810 

Konu : Ankara Milletvekili Sayın 
Hüseyin Balan'm soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 9 . 3 . 1972 tarihli ve (Kanunlar Mü
dürlüğü) 5405/4O252-7/1OO6 sayılı yazıları. 

'(İlgi)'deki yazılarına ekli olarak gönderilen 
Ankara Milletvekili Sayın Hüseyin Balan'm 
yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda belirtil
miştir. 

657 sayılı Kanunla Devlet memurları için 
yürürlükten kaldırılan 36İ5'6 sayılı Kanun gere
ğince aylıklı ve ücretli barem içi.kadrolarda ve 
aynı Kanunun 19 ncu maddesi kapsamına giren 
kadrolarda çalışmış olanların, daha önco (D) 
ve (E) cetvelleriyim alınan kadrolarda 3056 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesinde yazılı tahsil du
rumları itibariyle girebilecekleri derecenin al
tında geçen hizmet sürelerinin intibakta ek ge-
ıçici 2 nci 'maddenin (f) fırasıyle ek-geçici 3 ncü 
madde hükümlerine göre değerlendirilmesi
nin mümkün olmadığı Sayıştay Genel Kurulu
nun 15 . 2 . 1971 tarih ve Esas No: 1971/2 Ka
rar No: • 3492/1 sayılı kararıyle kabul edilmiş 
bulunmakta ve bu karara Bakanlığımızca da iş
tirak edilerek tatbikat bu şekilde yürütülmekte-
dk\ 

Diğer taraftan. 1214 sayılı Kanunun Bütçe 
Kanununa bağlı (D) cetveli ile alman kadro
larda istihdam edilenler lehine getirdiği farklı 
durum Yetki Kanununa istinaden çıkarılacak 
Kararnamede göz'önünd-e bulundurulacaktır. 

Arz olunur. 

• Ziya Müezziıiıoğlu 
Maliye :Bakanı 

2. — İçel Milletvekili Celâl Karğık'nın, me
murların, Personel Kanunu uygulamasından do
ğan 9 aylık birikmiş maaş farklarının ne- zaman 
ödeneceğine dair soru önergesi ve Başbakan ve 
kendi adına Maliye Bakanı Ziya M aezzinoğlu1-
nun yazılı cevabı (7/1144) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan ve Ma
liye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Personel Kanunu uygulamasından doğan ve 
memurların kanunla kazanılmış hakları olan 
birikmiş 9 aylık farkları bugüne kadar ödenme
miştir. Bugüne kadar Hükümetlerin bu görev
lerini yerine getiremeyişi yüzünden 800 bin ci
varındaki memur vatandaşlarımız türlü mağ
duriyetler içerisine düşmüşlerdir. 

Memurların birikmiş 9 aylık maaş farklarını 
ödemek işi Hükümetinizin ve bakanlığınızın baş
lıca görevlerinden biridir. Durum bu olmasına 
rağmen Hükümet programınızda bu bahse hiç 
yer verilmemiştir. Ayrıca göreve başladığınız 
günden bugüne kadar da Hükümetinizin bu 
konuda izleyeceği yol kamuoyuna açıklanmamış
tır. 

Öte yandan, Devlet türlü nedenlerle memur
lardan alacağı paraları biran önce tahsil etmek 
için her çareye başvurmaktadır. 

Bu durumun böylesine devamı Türkiye'de 
büyük huzursuzlukların doğmasına yol açacak 
mahiyettedir. 

Bu konudaki huzursuzluklara daha da fazla 
yer vermemek için memurlara, birikmiş 9 aylık 
maaş farklarını, ne zaman ve ne şekilde ödemeyi 
düşünüyorsunuz! 

T. C. 
.Maliye Bakanlığı 6 . 12 . 1973 

Ankara 
Büaıko : 117002-265-32302 

Konu : 9 aylık maaş farkları 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Kanunlar Müdürlüğünün 14.6.1972 
gün ve 7/1144-5994-45260 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 22 . 6 . 1972 gün ve 
77-66/6225 sayılı yazısı. 

9 aylık maaş farklarının ne zaman ödeneceği 
konusunda, içel Milletvekili Sayın Celâl Kar
gılı tarafından Sayın Başbakan'a ve Maliye 
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Bakanına yöneltilen yazılı soru Önergesinin Baş
bakan adına da Maliye Bakanı tarafından ce
vaplandırılması, Başbakanlığın (îlgi-b) deki ya-
zılarıyle bildirilmiş ve söz konusu yazılı soru 
önergesi, 17 . 7 . 1972 gün ve 1111118-189/19252 
sayılı yazımızla aynı zamanda Başbakan adına 
da cevaplandırılmış bulunmaktadır. 

Arz olunur. 
Maliye Bakanı 

Ziya Müezzinoğlu 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol 17 . 7 . 1972 
Genel Müdürlüğü 

Bümko : 111118-189-19252 
Konu : Devlet memurlarının 
Mart - Kasım 1970 dönemi ma
aş farkları hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 14 . 6 . 1972 

tarihlî ve 5994/45260-7/1144 sayılı yazısı. 
İlgideki yazılarına ekli olarak gönderilen ve 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı tarafından veri
len yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda belir
tilmiştir. 

1. Bilindiği gibi 1327 sayılı Kanunun 
93 ncü maddesinin (B) bendi «657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun aylık ödemeleri ile il
gili hükümlerinin 1 . 3 . 1970 tarihinden itiba
ren geçerli» olmak üzere uygulanması hükmü
nü getirmiş; ancak, 1 . 3 . 1970 - 31 . 11 . 1970 
tarihleri arasındaki devre için husule gelecek 
maaş farklarının «Bakanlar Kurulunca belirti
lecek süre içinde ve tespit edilecek usule göre 
ödenmesi» esasını da vaz'etmiş bulunmaktadır. 

Bu,durumda kanunda söz konusu maaş fark
larının ne zaman ve ne şekilde ödeneceği kesin
likle belirtilmemiş bulunduğuna ve bu konuda 
takdir hakkı Bakanlar Kuruluna bırakılmış ol
duğuna göre, memurların kanunla kazanılmış 
haklarının ihlâlinin söz konusu olmadığı müta
lâa edilmektedir. 

2. Diğer taraftan, yüksek malûmları olduğu 
üzere Devlet adına herhangi bir harcamanın ya
pılabilmesi, bu iş için önceden bütçeye gerekli 
ödeneğin konulmuş olması halinde mümkündür. 
Gerek 1972 malî yılı bütçe tekliflerinin müza
keresi, gerek 1972 yılı Bütçe kanun tasarısının 
T. B. M. M'deki müzakereleri sırasında, Devle

tin malî imkânlarının sınırlılığı gözönünde tu
tulmak suretiyle, bu iş için herhangi bir ödenek 
tahsisi cihetine gidilememiştir. Bu nedenle, söz 
konusu maaş farklarının 1972 malî yılı içinde 
ödenmesine fiilen imkân bulunamamaktadır. 

3. Hükümetimizin malî politikası, bir yan
dan yatırım harcamalarının ekonomideki kal
kınma hızını yüksek bir seviyede tutacak şekil
de ayarlanması, diğer yandan dar gelirli vatan
daşlarımızın, bu arada özellikle sabit gelirli me
mur kütlesinin hayat standardını olumsuz yön
de etkileyecek her türlü enflasyonist baskıdan 
kaçınılması istikametindedir. Meseleye bu açı
dan bakıldığı takdirde, dokuz aylık maaş fark
larının ödenmesinin Devletin malî imkânlarının 
daha müsaidolduğu bir dönemde gerçekleşti
rilmesi hususundaki tercihin hem ülke ekonomi
sinin bütünü, hem de sabit gelirli vatandaşlar 
açısından olumlu bir tedbir olarak değerlendiril
mesi gerekeceği düşünülmektedir. 

Arz olunur. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı 

3. — İstanbul Milletvekili ' Mustafa Fevzi 
Güngör'ün, ithal edilen hufidanm vergiye tabi 
tutulup tutulmayacağına dair $oru önergesi ve 
Başbakan iodına MaMye Bakam Ziya Müezzinoğ-
lu'nun \yazilı cevabı (7/1196) 

Millet Meclisi 'Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Başjbalkan Sayın Fe-
rid Melen tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasının teminini saygılarımla rica ederim.' 

19 . 7 . . 1972 
Manbul Milletvekili 

Mustafa Fevzi Güngör 

1. — İthal edilen hurdanın vergiye tabi tu
tulup tutulmaıması hususunda hükümetimizin 
görüşünü, 

2. ı— Bu yönde izabecilere tanınan gemi it
halâtında hurda olarak veya yeni alman gemi
leri söküp hurda yerine satmalarında bir mah
zur var mıdır, yok mudur ? 

3. — tzabecilerin bu yönde yaptıkları işler
de her siene en az 8-10 milyon vergi kaçırıldı
ğı, ihbar miektuplarıyle bildirilmektedir. Bun
lardan bir tanesini de faydalı olacağı kanaatiy
le e'kte sunuyorum. Izaıbecdtere yeni verilmiş 
olan ithal permilerinin kullanılmadan halen el-
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terinde gemi olup • da sökenlerin faaliyetlerinin 
kontrol edilmesi hususunda görüşlerinizin ya
zılı olarak tarafıma bildimlmesirii rica ile say
gılar sunanım. 

Konu: Türkiye'de mevcut izabeler hakkında 

Türkiye'de izabe fabrikaları nasıl kuruldu: 
Hurda demirden demir kütük imal etmek is
teyen firmalar Devlet Plânlamaya müracaat 
ederek komple izabe fabrikası kurma talebinde 
bulundular. Bu teklifleri Devlet Plânlama tah
kik ederek küçük çapta izabe fabrikalarının 
rantabl olabilmesi için hiç olmazsa kapasite
lerinin 300 "000 ton olması lâzımdır gerekçesi 
ile reddetti. Bu firmalar Plânlamada müsaade 
alamayınca Odalar Birliğine müracaat ederek 
bu kanalla izabe fabrikası kurma müsaadesi 
aldılar. Yalnız arada şu fark vardır. Odalar 
Birliğinin vermiş olduğu komple izabe fabri
kası ithal müsaadesi yalnız ve yalnız münhası
ran kaliteli çelik imali içindir. 

Böylece Türkiye'de kurulan ve rantabl ol
mayan bu izabe fabrikaları kalitesiz ve evsaf-
sız demir kütük imaline başladılar. İlk zaman
lar fiyatlar çok cazip olduğu için (1970 sene
sinde demir fiyatları 4 50 TL.'ye kadar çıikmış-
tır.) o zamanlarda demir fiyatları kütük yok
luğu dolayısıyle yükselmişti. Vaktaki Karabük 
Demir - Çelik ve Umumî Mağazalar piyasaya 
bol miktarda (ithal ve yerli) mal yığınca de
mir fiyatları 2 70 TL.'ye kadar düşmüştü. Ran
tabl olmayan 'mezkûr izabehaneler para ka
zanmak için başka yol buldular yani hurda ge
mi getirmeyi muvafık gördüler. Çünkü hurda 
demir ithali Devlet tarafından gümrüksüz ola
rak satm alınmasına müsaade veriyordu. Hur
da gemilerin fiyatları 35 ile 37 dolardı. Muba
yaa edilen bir geminin kilosu 70 kuruşa malo-
luyordu. Bu çok kârlı ve kelepir bir işti. 

. Para kazanmak için hurda fiyatına ithal 
edilen bu gemilerin saçları kalın içindeki maki
nelerini işe yarar birçok parçalarının bronz, sa
rı, şaftı çelik, safrası pik, vesairesi para et
meliydi. Elde bulunan bir. teklife göre net ki
losu 1921 ton olan bir cemide asgarî 40 ton 
bronz, 150 ton pik safra olduğuna göre pik fi
yatları 1 80 kuruş, bronz fiyatı 35 - 40 LT.'sı, 
sarı fiyatı 16 TL., çelik şaftları 5 - 6 TL., gemi
nin omurga saçları da 1 80 kuruştur. Bu du
rumda hesap gayet açık, 5 000 tonluk bir ge

mide 4 milyon kazanmak işten bile değil, bu 
5 000 tonluk bir geminin izabeciler esasen an
cak 800 - 1 000 tonunu eritip diğer kısımlarını 
küçük ve büyük haddehanelere faturasız ola
rak satmaktadır. Böyleee birkaç gemi getiren
ler milyonlar kazanmakta ve hem de maliyeye 
beş para vergi vermeyip devletin dövizini de 
heba etmektedirler. 

Bu haksız rekabet karşısında dürüst çalışan 
demir kütüğü tahsisen Devletten alan haddeha
neler âdeta iflas eder duruma düşmüşlerdir. 

G*emi tahsisi alarak izabeoilere ve piyasaya 
satılan gemi hurdalarının yerine bu izabeciler 
hurda boşluğunu TürkiyeIdeki hurdalardan te
min ederek, kalitesiz ve kontrolsuz inşaat de-
ımiri yaparak piyasaya sürmektedirler. Kalite 
kontrolundan mahrum bu inşaat demirleri in
şaata müsait olmayıp bir sarsıntı veya bir zel
zele vukuunda kibrit çöpü gibi kırılaJbileceğin-
den vatandaşların maddî manevî kayıplarına 
yol açabileceği tabiîdir. 

Bir kuruş gümrük Ödemeden ve muazzam 
bir döviz kaybına malolarak bu şekilde ça
lışan izabeciler ilk zamanlarda istihsal vergisi 
verirken bilâhara gümrüksüz ithalâtta istihsal 
vergisi verilemeyeceği iddiasında bulunarak 
maliyenin diretmesi karşısında ihtilâfa düşmüş
ler ve şimdi de bu ihtilâfı nasıl halledecekle
rini düşünmekte ve çare aramaktadırlar. 

Diğer taraftan Umumî Mağazalar T. A. Ş. 
ve gelince. Bir memleket hizmeti ols'un diye had
dehanelerin ihtiyacına Devlet müsaadesi ile ha
riçten demir kütük ithal eden Umumî Mağaza
lar son zamanlarda ithal etmiş olduğu kütükle
ri gayesi ve vazifesi harici haddehanelere tah
sis etmeyerek birtakım haddehanelerle re'sen 
pazarlılkla anlaşarak ve Sıcak Haddeciler Der
neğinin malûmatı olmadan demir kütüklerin 
6x8 ve daha başka milimetrelerde çelctireırek 
haddehanelere rakip ve haddehanenin istihkakı
nı sarfederek yüzlerce işçiyi işsiz ve çalışamaz 
bir hale getirip zarara duçar etmiştir. 

Umumî Mağazalar bu da yetmiyormuş gibi 
açmış olduğu 20 bin tonluk akreditifin karşılı
ğı 74 ve x 80 mm. 37 kalitede, demir kütük it
hal etmesi icabederken henüz ithal edilen (is
tanbul limanına gelen) demir kütüklerin kalite
si St. 60 - 70 40 anbar yani karmakarışık hiç 
ıbir işe yaramaz mallar getirmiş olup halen de-
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po bekçiliği yapacak bir cinsten olduğu için 
haddelhaneler bu malları kullanamadığından 
mubayaa edemediler. 

Umumî Mağazalar T. A. Ş. demir ithalâtını 
Paris'teki küçük bir firmadan yani küçük bir 
ılhracatcıdan mubayaa etmeyip Avrupa'nın meş
hur Clokner gibi veya buna mümasil büyük 
firmalardan satın almış olsaydı, bu acıklı du
rum Umumî Mağazaların başına gelmezdi. Ge
nel kütükler kıymet itibarı ile açılan akreditif 
fiyatı ile mukayese edilecek olursa kalit'e ve fi
yat itibarı ile bariz bdr "fank müşahade edile
cektir. 

1. — B u haksız rekabetin önüne geçilebil
mesi için hiçfbir vergi ödemeden büyük kazanç
lar temin eden izabecilere tanınan getmd ithalâ
tının derhal durdurulması ve yeni verilmiş olan 
ithal permiTerinin itthali ve halen ellerinde ge
mi olup ta sökenlerin faaliyetlerinin kontrolü, 
şayet -ithalât yapılacaiksa hurdanın vergiye tabi 
tutulması ve bundan sonra gemi ve hurda itha
lâtının tek elden yani bir şirket tarafından ya
pılarak ve hem vergi kaçakçılığının önüne geç
mek hem de haksız rekabeti önlemek bakımın
dan faydalı olacağı kanatindeyiz. 

2. — tzabıe falbrikalarınm istihsal ettikleri 
kütüklerin ya kendi haddehanelerinde kendile
rine verilmesi fazla miktarın haddehanelere tev
zii. 

3. — İzabe fabrikalarının ortak bulunduğu 
haddöhan'elcre Karabük ye ithal kütüğü tahsisi
nin behemahal durdurulması. 

-"•'•4,--— İzmir Metaş Faibriikasma haddehanele
rin hakkı olan Karabük ve ithal kütüğünün tah-
sisen yerilmesi. 

5. — Çivi, tel, dikenli tel, galvanizli tel gi
bi yan sanayii için çalışan fabrikaların ham
maddesini teşkil eden 8'lik kangalın Karabük 
Demir - Çelik FaJbrikaları tarafından bol mik
tarda tahsissiz istihsali halinde yukarıda zikre
dilen maddelerin fiyat yükselişlerinin önüne 
geçım'ek. 

6. -.—Kütük ithalini senelerden beri tanzim 
edemeyen Karabük Demir - Çelik ve Umumî Ma
ğazaların elinden alınarak: eskisi gibi itıhal per
milerini haddehane sahiplerine tanımak. 

7. —.Kalite kontrolü görmeyen yerli kütük
ten imal edilen inşaat demirlerinin behemahal 
(kalite kontrolüna tabi tutulması memleketimi

zin menfaatine çok uygun düşeceği fikrini tek
rarlarız. 

Netice itibariyle izabecilerin haksız rekabe
ti Umumî Mağazalar T. A. Ş.'nin plânsız hare
ketleri, Karabük Demir - Çeliğin sıcak haddeci-
leri tatmin edememesi, Türfeiye'de kütük stok
larının tükenmiş bulunması itibariyle başabaş 
veya zararına çalışan haddehaneler bu yıkıcı 
ve zararlı faktörler karşısında fabrikalarını iş
letemez hale gelecıek duruma düştüğü gibi bir 
taraftan malî ödevini yapamayacak diğer taraf
tan binlerce işçi işsiz kalacak ve millî servetin 
âtıl durumda olacağını malûmaten alâkadarla
ra arz eder, tebarüz ettirdiğimiz noksanlık ve 
haksızlık giderildiği talkdirde biz haddeciler 
Türkiye sanayi adına minnet ve şükranlarımı
zı arz ederiz. 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 14 . 12 .1972 

Ankara 
GEL: 28106-73 

Konu : İthal olunan hurda gemi
ler Bk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1. — KONU : 
Millet Meclîsi Genel (Sekreterliğinin 

19 . 9 . 1972 tarih ve 6254 - 46977 - 7/1196 sa
yılı yazıları ile Başbakanlığa gönderilen, İstan
bul Milletvekili Mustafa Fevzi Güngör'ün 
19 . 7 . 1972 tarihli yazılı soru önergesinde; 

•1. — İzafbeeilere tanınan gemi ithalâtında, 
izabecilterin hurda veya yend olarak satın aldık
ları gemileri söküp hurda yerine satmalarında 
bir sakınca olup olmadığının, 

2. — İthal edilen hurdaların vergiye tabi 
tutulup tutulmaması konusundaki hükümet gö
rüşünün, 

3. — İzafbeeilere yeni verilmiş ithal permi
lerinin ve ellerindeki gemileri sökme işine de
vam edenlerin faaliyetlerinin kontrol edilip 
edilmediği hususunun, 

ISayın Başbakan Ferid Melen tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılması istenmektedir. 

II - AÇIKLAMALAR : . 
Esas itibariyle izabecilerin hurda gemi it

hali, ithalâttın vergilenmesi, faaliyetlerinin kon
trolü noktalarımda toplanan sorular ve önerge-
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de yeralan diğer talî hususlar Maliye, Sanayi 
re Teknoloji, Gümrük ve Tekel bakanlıklarının 
bilgi ve görüşleri bir araya getirilerek Sayın 
Başbakan adına, tarafımdan aşağıda açıklan
mıştır. 

A) Hurda Gemi İthalini Zorunlu Kılan Ne
denler : 

(Memleketlimizin demir çelik tüketimi gün 
geçtikçe artmakta ve bu ihtiyaç mevcut tesis
lerle karşılanamamaktadır. 

1972 yılı için 2 200 000 tona ulaşan demdr 
çelik tüketiminin ancalk 1 500 000 tonu mevcut 
tesislerimizle karşılanabilmekte, bakiyesi ise it
hal edilmektedir. Mevcut tesdslerimizin 1972 yılı 
için beklenen üretimleri şöyledir : 

Karabük demir çelik tesisi 560 000 Ton 
Ereğli demir çeli'k tesis 600 000 Ton 
Makine ve Kimya End. Kur. 40 000 Ton 
özel sektör kesimindeki ark 
ocakları (İzabeci tesisleri) 300 000 Ton 

1. 500 000 Ton 

Ark ocaklarına sahip özel sektör kesiminde
ki izabeci firmaların, 1972 yılı itibariyle sayısı 
16, yıllık toplam kapasiteleri ise 454 700 ton
dur. Bu ocakların çalışabilmesi için hammadde 
olarak yıllık 500 000 ton demir - çelik hurda
sına ihtiyaç vardır. Yurt içindeki hurda kaynak
ları 500 000 ton hurda ihtiyacı için yeterli ol
madığı gibi yurt içinden sağlanan hurdalarla 
bu sanayi kolunun programlı bir şekilde çalış
ması da mümkün değildir. Bu nedenle, hurda 
ihtiyacının bir kısmının ithal suretiyle yurt 
dışından karşılanması zorunludur. • 

Ancak, dış pazarlarda hurda bulma güçlü
ğü mevcuttur. Ark ocağı sahibi izabeciler, ko
layca hurda temin edememektedirler. 

Ayrıca, iktisadilik prensibi gereği, asgarî 
10 000 tonluk partiler halinde ithal edilen hur
daların boşaltılması için, manyetik vinçlerle 
teçhiz, edilmiş, yeterli kapasitede limanlarımız 
yoktur. 10 000 tonluk bir gemd günlerce boşal-
tılamamaktadır. 

Diğer yönden, kaynağının meçhul olması ne
deniyle, ithal edilen hurdanın içinde çeliğin ka
litesini bozan lâstik gibi kükürtlü maddeler bu
lunabilmektedir. Bu mesele, hurda ithalinde, 
Hurdanın kaynağının kesin olarak bilinmeme
sine bağlı teknik bir zorluktur. 

Bu zorluklar karşısında, izabeciler ekono
mik ömrünü doldurmuş, sökülmeye tabi hurda 
gemi ithali için Sanayi ve Töknoloji Bakanlı
ğına başvurmuşlardır. 

Bu müracaatlar üzerine demir hurdası veya 
sökülmeye tabi gemi ithali hususları, ekono
mik bakımdan günün piyasa koşullarına göre 
değerlendirilmiştir. 1972 yılı fiyatlarına göre 
normal izabe hurdalarının fiyatı CİF 50 ton ci
varındadır. Sökülmeye tabi hurda gemilerin 
kantar ağırlığı üzerinden fiyatı ise 351 ton ci
varındadır. Ayrıca, hurda gemiler römork ekin
de çeMlıerek getirildiği için, hurdaya kıyasla 
çok daha az bir navlunla yurda getirilmiş ol
maktadır. 

Söküm işçiliğinin de yurdumuızıda kalması 
diğer bir ekonomik faktördür. 

Bu duruma göre, yurt dışından söküme tabiî 
gemi satın alınıp elde edilen demir ve çelik 
hurdası, ithal edilen normal hurdaya kıyasla 
% 30 daha ucuza sağlanmış olmaktadır. 

Açılklanan ökonomik ve teknik gerekler kar
şısında, ark ocağı sahibi izabeeilerin hurda 
ıgemi ithal etme talepleri Sanayi ve Teknolo
ji Bakanlığı tarafından uygun bulunmuş ve 
gümrük nezaretinde sökülmek ve kendi ihtiyaç
larında kullanılmak kaydı ile hurda gemi it
haline müsaade edilmiştir. 

Bu duruma göre, ekonomik ömrünü doldur
muş bir geminin itlhal edilerek söküldükten son
ra izabeciler tarafından kullanılması ekonomik 
zorunluktur. İzabeeilerin kendi ihtiyaçlarında 
kullanmak üzere yukarıdaki şekilde sağladıkla
rı gemi hurdalarının, kendi ocaklarında sarf et
meyip pdyasaya sürmeleri ise, güdülen amaca 
uygun düşmez. Bu sakınca Sanayi ve Teknolo
ji Bakanlığının denetimindedir. 

Yeni bir geminin siökülüp bu şekilde kulla
nılması ise, herşeyden önce bir maliyet mesele
sidir. 

B) Hurda ve Söküme Tabi Gemi İthalinin 
Vergilenmesi <: . 

1. Hurda İthalinin vergilenmesi: 
Gümrük Kanunu'na bağlı Gümrük Giriş Ta

rife Cetvelinin 73.03 pozisyonunda yer alan de
mir, çelik hurdaları % 5 nispetinde gümrük 
vergisine tabi bulunmaktadır. 

Ancak, demir çelik sanayiimizin gelişmesi 
ve kurulu tesislerimizin hammadde yetersizli-
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ği nedeniyle âtıl kalmaması için, Gümrük Gi
riş Tarife Cetvelinin 73.03 pozisyonuna giren 
demir çelik hurdalarının Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının müsaadesiyle ithali 10 . 8 . 1970 
tarih ve 13575 sayılı Resmî Gazete'de yayımla
nan 7/1120 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 
gümrük vergisinden muaf tutulmuştur. 

ıSözû edilen hurdaların, 6802 sayılı Gider 
Vergileri Kanunu'na bağlı tablolarda yazılı ma
mullerin bir hurdası olmaları halinde, ithalde 
alman İstihsal Vergisine tabi tutulması yolu
na gidilmişse de, Danıştay tarafından, bu uy
gulama aleyhine muhtelif kararlar verilmiş ve 
demir çelik hurdalarının ithalinde alman İstih
sal Vergileri terkin olunmuştur. 

Danıştay içtihadının müstakar bir hal alma
sı üzerinle, hurda demir ithalâtının İstihsal Ver
gisine tabi tutulmasından vazgeçilmiştir. 

2. — Hurda Gemi İthalinin Vergilenmesi : 

Yurt dışından ithal edilecek ve yurdumuzda 
sökülecek gemilerle suda işleyen diğer vasıta
lar Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 89.04 po
zisyonunda yer almakta ve kanunî gümrük ver
gisi haddi de «muaf» olarak tespit edilmiş bu
lunmaktadır. 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 12 
nci maddesine göre ithali Gümrük Vergisinden 
ımuaf olan eşya, ithalde alman İstihsal Vergi
sinden de muaf bulunmaktadır. 

Buna göre, söküme tabi gemilerin ithalinde 
Gümrülk Vergisi ve ithalde alman İstihsal Ver
gisi ödenmemektedir. 

İthal vergi ve resimlerinden muaf olaraik 
ithal edilmiş gemilerin, esas vasfı değişmeden 
piyasaya arz edilen parçalarının 6802 sayılı Gi
der Vergileri Kanununa bağlı tablolarda yazılı 
olanlarının, dahilde alman İstihsal Vergisine ta
bi tultulması söz'konusu olabilirse de, gümrük 
hattını muaf en geçmiş bu parçaların memle
ket dahilindeki satıcıları müstahsil veya ima
lâtçı sayılmayacağından, bunların 6802 sayılı 
Gider Vergileri Kanunu'nun 1 ncd maddesi hük
mü muvacehesinde vergilendirilmesi mümkün 
değrildir. 

3. — İthal Edilen Gemi Aksamının Vergi
lenmesi : ; 

29 . 2 . 1972 tarihli ve 141.14 sayılı Resmî 
Gazete'de yayımlanan 1541 sayılı Kanunla yü
rürlük süresi 1980 malî yılı sonuna kadar uza-
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I tılmış bulunan 3339 sayılı Kanunun bârinei 
maddesi gereğince ithal olunan gemilerle bun
ların her türlü aksam, malzeme ve teçhizat ve-
sair her nevi gemi âlat ve edevatı ve demirbaş 
eşya mefruşatı Gümrük Vergisinden muaftır. 

Yukarıda da belirtildiği üzere, 6802 sayılı 
Gider Vergileri Kanunu'nun 12 nci maddesine 
göre ithali Gümrük. Vergi ve Resimlerinden 
muaf olan eşya ithalde alman İstihsal Vergi
sinden de muaf bulunduğundan, sözü edilen 

| gemilerin aksam, malzeme ve teçhizatına dahil
de alman İstihsal Vergisinde muafiyet uygulan
maktadır. 

4. i—._ Demtir Hurdalarının İzabesi Sonunda 
Ekle Edilen Mamullerin Vergilendirilmesi : 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu hüküm
leri gereğince demir cevherinin olduğu gibi, 
demir hurdalarının da izabesi sonunda elde edi
len dökme demir, demir, çelik ve hadde ma
mulleri % 12,5 ve 20 nispetlerinde dahilde alı
nan İstihsal Vergisine tabidir. 

Anılan hüküm yurda ithal vergi ve resim
lerinden muaf olarak ithal edilen hurda gemi
lerin bilâhara feshedilmesi sonunda husule ge
len parçaların veya doğrudan doğruya ithal 
edilen hurda demirlerin bir izabe ameliyesine 
talbi tultulması, bunların mamul madde bünyesi 
içinde vergilenımesini münikün kılmaktadır. 

C) İzabecilerin Faaliyetlerinin Kontrolü : 

Ark ocağı tesislerine sahip izabecilere ken
di ihtiyaçlarında kullanmak şartıyle, demir çe
lik hurdası veya söküme tabi ekonomik ömrü
nü doldurmuş gemi ithal müsaadesi yerilmekte
dir. 

Bunun için izabeciler Odalar Birliğinden al
dıkları «kapasite raporu» ile birlikte, demir çe
lik hurdası veya söküme tabi gemi ithali için 
iSanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurmakta
dırlar. Talep, fiyat ve diğer ithal koşulları ba
kımından ekonomik bir analize tabi tutulmak
ta, uygun görüldüğü takdirde adı geçen ba
kanlıkça gerekli tahsis yapılmaktadır. Söküme 
tabi bir gemi ithali söz konusu ise, tahsis yapı
lırken -geminin gümrük idaresi tarafından gös
terilecek yerde ve onun nezaretinde sökülmesi 
şart koşulmaktadır. 

Geminin sökülmesi gümrük idaresinin kont
rolü altında yapılmaktadır. Sökülen parçaların 

I izabehaneye şevkini ise, Sanayi ve Teknoloji 
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Bakanlığı denetlemektedir. Yurt dışından satm 
alınan gemi, bu şekilde kontrollü bir söküm 
ve şevke tabi tutulduğu için, yeni bir gemi
nin satın alınıp sökülmesi, 'ekonomik koşulla
ra göre söz konusu olmamak gerekir. 

iSanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen 
ithal müsaadesinde öngörülen şarta göre sökü
len geminin demir ve çelik hurdalarının iza-
ibehanelerde sarfı gereklidir. Ancak çelik şaft, 
ımotorlar, telsiz cihazları, pervane gibi yurt 
içinden temini imkânsız ve yurt dışından ithali 
çok pahalı parçaların izabehanede eritdlmeyip 
olduğu gibi satılmasına müsaade edilmiş bu
lunmaktadır. Bu uygulamada, tonu 35 dolara 
ialman bu gibi kıymetli parçaların izalhe ocak
larına sevk edilmesinin yurt kalkınması için 
insafsız 'bir hareket olacağı düşünülmüştür. 

Ayrıca izabe fabrikalarına ithal müsaadesi 
münhasıran kaliteli çelik imali için verilmek
te ise de bu müesseselerin gelişmeleri yönün
den inşaat demiri istihsalleri de bu maddeye 
olan ihtiyaç nedeniyle müsamaha ile karşılan
mıştır. 

öte yandan, ithal edilen bir hurda geminin 
yüzde 96'sı izabeye müsaittir. Mütebakisinin iza
beye müsait olmadığı aşağıdaki misalle görül
mektedir. 

10298 DWT tonluk bir hurda geminin kan
tar ağırlığı yaklaşık olarak 3597 tonu bulmak
tadır. Böyle bir gemiden elde edilen hurdalar 
cins ve miktar itibariyle şöyle sıralanabilir : 

(Hurdanın cinsi Yüzde oran Ton miktarı 

Demir - Çelik 89,63 32 24 
Pik 7,58 2 73 
Bronz, Pirinç 0,80 29 
Bakır 0,25 9 

, Ahşap Malzeme 0,77 28 
iSeyir Teçhizatı 0,58 21 
İhata Malzemesi 0,39 13 

Toplam 100 35 97 

1 numaralı sırada yer alan demir çelik hur
dası ile 2 numaralı sırada bulunan pik hurda
sı izabeye müsaittir. Bunların sÖküme taıbi bir 
gemiden elde edilen toplam hurda ve parçalar 
içindeki nispeti 97*dir. Bu birindi sınıf ucuz 
hurda dışında kalan ve 3, 4, 5, 6, 7 noi sıralar
da yer alan, miktar itibariyle de % 3'ü bulma

yan diğer hurdanın piyasaya satılmasında mah
zur görülmemekte ve hattâ daha önceki bölüm
lerde belirtildiği gibi bu, yurt ekonomisine fay
dalı görülmektedir. 

D) Önergede Mevcut Diğer Hususların Ce
vabı <: 

1. — İthal edüen veya yurt içinden sağla
nan gemilerin kalın saçlarının ark ocağına ve
rilmeden, haddeden geçirilerek inşaat demiri 
haline sokulması istenmeyen sonuçlara yol aça
bilecek mahzurlu bir faaliyettir. Ark ocağına 
sahip izabeeilerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından kontrol edlilen faaliyetleri, bu yön
den de özellikle izlenecektir. 

2. — Ark ocağına sahip firmaların imal et
tiği mamullerin, kalite bakımından düşük ol
ması sorunu da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı
ğı tarafından üzerinde durulan bir konudur. 
Esasen, her firmanın birer kontrol laboratuarı 
mevcuttur ve mamulün kalitesinin kontrolü 
kanunî bir mecburiyettir. 

3. — Umumî Mağazalar 1972 yılında, bugü
ne kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ve
rilen müsaadelere istinaden 70 000 ton kütük it
hal etmiştir. Son zamanlarda, dünya piyasala
rında kütük bulunmaması sebebiyle bağlantı 
yapılan firmalar, açılmış olan akreditiflere mu
kabil mal gönderememişlerdir. Bu arada bağ
lantı yapılan firmalardan biri, teklifi hilâfına 
5 000 ton ST 60 - 70 evsafında karışık kütük 
göndermliştir. Bu kütükler için, Umumî Mağa
zalar, satıcı firmadan tazminat talebinde bulun
muştur. 

Esasen bu tip çeliklere de, sanayicilerimizin 
ihtiyacı bulunduğundan mevcut karışık kütük 
kısa zamanda tüketilmiştir. 

Uımumî Mağazalar kütük satışlarının dur
gun olduğu bdr dönemde 200 ton kadar kütü
ğü haddecilere fason olarak işleterek 6 mm.' 
lik filmaşin haline getirmiş ve bu filmaşinleri 
Trabzon ve Antalya'daki satış depoları vasıta-
sıyle ihtiyaç sahiplerine intikal ettirmiştir. Bu
lgun için böyle birşey bahis konusu değildir. 

4. — Memle'ketoıizde mevcut haddehaneler 
ihtiyacın çok üstünde bir kapasiteye sahip olup 
8 saatlik çalışana esasına göre, yılda toplam 
olarak 1 250 000 ton kütük işleyebilecek du
rumdadırlar. 
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Tuncer 860 . / 
Haddehanelere verilebileeök kütük. miktarı 

ise azamî 300.000 ton/yıl kadardır. Bu miktar 
kütüğün, gerek Karabük imalâtı ile ve gerekse 
Umumî Mağazalar ve T. Demir ve Çelik İşlet-. 
ımelerince ithal edilerek karşılanması gerekmek
tedir. 

1972 yılında 250 000 ton kütüğün ithali 
programlanmıştır. 

Hedef gerekli kütük stoku teşekkül edince
ye kadar ithalâta devam ederek kütüğü tahsis 
metaı halinden çıkarmaktır. Bu halde isteyen 
haddeci, istediği miktarda kütük alabilecektir. 

5. — İzabe ocağına sahip olan haddefcilere 
kütüik tahsis edilmemesi hususunda Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığında çalışmalar yapılmakta
dır. METAŞ firmasına oto makas çeliği imal 
/etmesi sebebiyle haddehanesinin boş kalmama
l ı için bir ara verilmiş olan küttük tahsisleri 
durdurulmuştur. 

6. — iSon zamanlarda, çivi ye tel imaline 
müsait 8 mm.'lik filmaşin sıkıntısı başıgöster-
miş, fakat gerekli tedbirler alınarak sıkıntı ön
lenmiştir. Bu filmaişinler halen Türkiye Demir 
ve Çelik Işletimeleri Kurumu tarafından imal 
^edilmekte olup tahsise tabi değildir. 

7. — Hükütaıet, millî servetin âtıl kalmama
sı, işsizliğe meydan verilmemesi ve haddecile-
rin belirttikleri diğer önemli konular üzerinde 
titizlikle durmaktadır. 

8. — Söz konusu faaliyetin İstihsal Vergisi 
ile ilgili yönleri yukarda açıklanan çerçeve için
de vergilendirilmektedir. Gelir ve Kurumlar 
Vergisi incelenıelerlinde, soruda üzerinde duru
lan hususların özellikle gözönünde tutulması 
için vergi incelemesi ile görevli teşkilâta gerekli 
talimat verilmiştir. 

Durum bilgilerinize arz olunur. 

Ziya Müezzinoğlu 
Maliye Bakanı 

4. >— İçel -'Milletvekili Celâl Kargılımın, ban
kaların verdiği kredilerin dağılımındaki adalet
sizliğin giderilmesi için ne gibi çalışmalar yapıl
dığına dair soru önergesi ve Ba§baJcan ve kendi 
adına {Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu İle Tica
ret Bakanı Naim TahVnun yazılı cevapları 
(7/1232) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ba^baifcan, Maliye 
ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz edenim. 

Saygılarında. 
İçel Milletvekilli 

Oölâl Kargılı 

(Bankaların dağıttığı kredi dağılımındaki 
adaletsizliklerin önlenmesi ve bu konudaki tüm 
aks aklıkların giderilmesi yolunda, Hükümet ve 
bakanlık olarak ne gibi tedbirler almayı düşün
mekte ve bu amaçla ne gibi çalışmalar yapmak
tasınız? 

T. C. 
Maliye BaJkanlığı 8 '. 12 . 1972 

Hazmiit: Bnk: 52180 - 48 - 57198 
Konu : İçel Milletve
kili Sayın Celâl Kar
gılı 'nıaı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ilgıi : 19 , 9 . 1972 taalih ve 6339/47637 -
7/123Ğ sayılı yazınız. 

İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı tarafın
dan banlka kredilerinin «dağıtımındaki adalet
sizliğin önlenmesi ve bu konudaki tüm alksaik-
lılkların giderilmesi yolunda» alınması düşünü
len tedbirler ve bu amaçla yapılan çalışmalara 
ilişkin olarak, Başbakanlığa, Ticaret Bakanlığı
na ve Bakanlığıma yöneltilen soru önerglesinin 
tarafımdan oevaplandırılmaısmın Başlbaikanea 
uygun görülmıasi üaerii'ne önergenin cevabı aşağı
da arz oluınmuşltur. 

Kredi dağılımındaki adaletsizlik deyimi ye
ter ölçüde açık olmadığımdan sayın önerge sa
hibinin bu ifade ile neyi kastettiği kesin olarak 
•anlatamamıştır. 

Bilindiği gibi, sosyal adalet ilkeleri bakımın
dan millî gelirin fertler veya çeşitli gruplar ara
sında dengeli ve elverişli bir şekilde dağılması 
ile banlka kredilerinin bu fert veya gruplara da
ğıtılması arasında önemli nitelik farkları vardır. 
Sınırlı bâzı hallerde ve belli, ölçüler içinde ol
mak kaydıyle sadece sosyal amaçlı krediler ve
rilmesi mümkündür. Nitekim T. Emlâk Kredi 
Banikasınm, T. Halk Banikasınm,, T. C. Ziraat 
Bankasının bâzı kredileri bu gruba girebilir. An-
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caik, esas fonksiyonu mevcut iktisadî teşebbüs | 
ve faaliyetlerin desteklenmesi olan kredilerin 
verilımesinde en önlemli ölçü krediyi kullananla
rın kredi - değerliliği, başka bir deyimle kredi- I 
leri verimli bir şekilde kullanabilme ve zama
nında geri ödeyebilme olanak ve yetenekleridir. 

«Böyle olmakla beraber, kredi değerliliği ay
nı düzeyde olan' kımsleler de banka kredilerin
den her zaman aynı ölçüde yararlanaımamafcta-
dır. Bunun çeşitli nedenleri arasında en önemli 
olanı toplam kredi olanaklarının ekonominin 
tüm kredi talebini karşılayacak miktarın çok 
altında bulunmasıdır. Bu olanakların artırıl
ması, isse, büyük ölçüde tasarrufların, dolayısıy-
le milli gelirin artırılmasına bağlı bulunmakta
dır. 

Bu durumda Hükümetçe izlenen politikada 
kredilerin ikjtisadî ve ticarî faaliyetlerin finans
manına ve iktisadî kalkınmaya en yararlı ola
cak şekilde dağıtılmasına ağırlık veriLınefete-
dir. Teşviki gerekli seiktörlere sübvansiyon yo-
luyle farklı faiz oranları uygulaması, bankala
rın daha büyük miktarlarda orta vadeli kredi
lere yöneltilmesi şjekillerindelki selefetif kredi 
tatbikatının geliştirilmesi bu konuda başvuru
lan başlıca tedbirler arasındadır. 

Önerge sahibinin, kredi konusundaki tüm 
aksaklıklar hakkındaki genel ifadesi ile bu alan
daki mevzuatın yetersizliğini kastettiği tahmin I 
olunmaktadır. Hükümletimiz, bu alanda da eko
nominin icaplarını gözönünde tutarak gerekli 
tedbirleri almak yolunda olup Bankalar Kanu
nunun tadili de bu anlayış içinde ele alınmıştır. 

(Bilgilerinle arz olunur. 
Ziya Müezzinoğlu I 

Maliye Bakanı I 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 23 . 11 .1972 

İçticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 14 (140.2) 16351 

Banka ve kredi 
Konu : İçel Milletvekili Celâl Kargı- I 
lı'mn yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü ifadeli 19 . 9 .1972 gün ve 6339/47637, 7/1232 
sayılı yazınız. 1 
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İçel Milletveküi Celâl Kargılı'nm, bankala
rın verdiği kredilerin dağılımındaki adaletsiz
liğin giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığı
na ve çalışmalar yapıldığına dair yazılı soru 
önergesine cevaplarımız aşağıya çıkarılmıştır. 

Bankalar sisteminin kredileme fonksiyonun
da aranılan hususlar verimlilüî:, emniyet ve sey-
yaliyet unsurları olarak özetlenebilir. 

Memleketimizde, banka kredileriyle ilgili ve 
bu kredilerin düzenini sağlıyan dört önemli hü
kümler sistemi mevcuttur. Bunlar : 

A) Kalkınma plân ve programları, 
B) Bankalar Kanunu, 
C) ödünç para verme işleri Kanunu, 
D) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Banka Meclisi kararlarıdır. 
Kalkınma plânları, sistemin güçlenmesi için 

öngörülen reformlarla birlikte iktisadî kalkınma 
umdelerine göre uygulanması iktiza eden kredi 
politikasının esaslarını tespit etmekte, yıllık 
kalkınma programları da bankalar tarafından 
yıl içinde yapılacak çalışmaları göstermektedir. 

Bankalar Kanunu, kredi müesseselerinin ku
ruluşlarıyla ilgili formaliteleri ve fonksiyonları
na taalluk eden kayıt ve şartları, rasyonları ve 
müeyyideleri ihtiva etmektedir. 

ödünç Para Verme Kanunu da, bu işlerle 
iştigal edecek şahıs veya müesseselerin ne gübi 
şartlar altında faaliyette bulunabileceklerini, 
faiz nispetlerinin hangi merciler tarafından tes
pit edileceğini, kanun ve kararlar ahkâmına 
riayetsizlik halinde tatbik edilecek müeyyideleri 
ihtiva etmektedir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ge
lince; banka 1211 sayılı Kanunun 4 ve 40 ncı 
maddeleri uyarınca, 

— Kalkınma plânları ve yıllık programların 
hedeflerine uygun olarak banka plasmanları 
üzerinde keyfiyet ve kemiyet bakımnıdan tan
zim tedbirleri ittihaz etmek, 

— Umumî kredi hacmi ile bu hacim içinde 
muhtelif kredi nevilerinin sektörler ve mevzu
lar itibariyle tevezzüü tarzını ayarlamak, 

— Bankacılık ve kredi mevzularıyle ilgili 
olarak, 

Hükümetçe tevcih olunacak konularda işti* 
sari mütalâalar vermek, 

Hususlariyle görevlendirilmiştir. 
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Memlekette kredi sistemini tanzim eden bu 
esaslar, görüldüğü gibi, konunun ehemmiyetiyle 
orantılı ve ahenkli bir manzume teşkil etmekte
dir. 

[Sektörler 

Tarım sektörü 
iSanayi ve madencilik 

(Milyon 
1968 

7.509 
7.812 

IKüıçüJk esnaf ve sanatkâr 777 
Dış ticaret kredileri 
tçtieareft kredileri 
(Mulhitelif krediler 
İnşaat sektörü 
Mahallî idareler 

Yekûn 

2.911 
2.965 
3.256 
2.018 
1.621 

!+'' 
28.869 

Tetkikinde de görüleceği üzere; tablodaki 
rakamlar, muhtelif iktisadî faaliyet grupları 
arasında, kalkınana esaslarına uygun bir dağılı
mın mevöU'dolduğunu göstermektedir. 

Memleket nüfusunun büyük çoğunluğunu 
teşkil eden çiftçilere açılan krediler, toplam 
içerisinde en mühim kalemlerden birini teşkil et
mektedir. Sanayie açılan kreldiler bu yöndeki 
gayretin hızla ve başları ile gelişmesini sağla
mak, -teknolojik icaplara cevap vermek gayreti
ni yansıtmakta ve böylece birinciliği almış bu-
lunımafktadır. Küçük esnaf ve sanatkâra açılan 
krediler toplamında da, sarf edilen büyük gay
retlerin İzleri görülmdktedir. Diğer mevzulara 
ait kredilerde de, derece derece inkişaflar, kay
dedilmiştir. 

Kendi bahsinde yapılacak ilmî değerlendir
meler ancak bu neviden istatistiklerle takip ve 
tavsif olunabilir. Kredi konusu gelir konusuna 
ıkıyas edilemez, çünkü kredinin objesini ve 
miktarını tayin eden fert değil, ferdin iktisadî 
faaliyetidir, {Banka kredilerinin iktisadî fa
aliyetlere göre ayarlanması icabettiğinden böl
geler arasında da kıyaslamalar yapılması, an
cak iktisadî faaliyetlerin ve ihtiyaçların eşitliği 
halinde mümkün olabilir. Şu halde, knedi mik
tarı ve mahiyeti bakımından bölgeler arasında 
eşitlik ve benzerlik bulunmamasını tabiî gör
mek icabeder. Az miktarda kredi kullanan ve
ya krediye henüz müracaat ihtiyacı duymayan 

Bu sistem içinde cereyan eden kredi tevez-
züünün söktörler itibariyle da ğılımmı gösteren 
bir cetvel aşağıya çıkarılmıştır. 

TL.) 
1969 1970 1971 

9.017 9.-646 9.543 
9.510 11.549 12.565 

970 1.108 1.267 
3.457 3.849 4.390 
3.712 3.844 5.139 
4.160 4.293 6.646 
2.147 2.512 2.775 
1.686 1.793 3.088 

+ _ +_ , ,+, 
34.659 38.594 45.413 

bölgelerde öncelikle yapılacak iş, krediye isti
mal maıhalli yaratmaktır. Bu faaliyetler, de sö
zü geçıen bölgelerin süratle kalfkınmasını öngö
ren, kallkınma plân ve programları uyarınca 
gerçelkleşmelktedir. 

Durum bilgilerinize arz olunur. 

Naim Tıalû 
Ticaret Balkanı 

5. '— İçel Milletvekili Celal Kargılı'nm, su 
ürünlerimizin korunması ve değerlendirilmesi 
için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair soru 
önergesi ve Köy İslen Bakanı Necmi Sönmez ile 
Başbakan ve kendi adına Ticaret Bakanı Nüim 
Talû'nun yazılı cevapları (7/1237) 

Millet Meclisi Başkanlığma 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan, Ticaret 
ve Köy İşleri Balkanı tarafından yazılı olarak: 
cevaplandırılmasını arz ederim, 

(Saygılarımla. 

îçiel Milletvekili 
'Celâl Kargılı 

Balıkçılık ve diğer su ürüıderiimizıin en iyi şe
kilde değerlendirilmesi; korunması ve çoğal tu
tması yolunda Hükümet ve Bakanlık olarak ne 
ıgıM tedbirler almayı düşünmekte ve bu amaçla 
ne gibi çalışmalar yapmaktasınız? 
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«Sn ürünlerinin korunması ve dfeğıerLendiril-
mesi için nie gibi çalışmalar yapıldığı» na dair 
İçel Milletvekili öelâl Kargılı tarafından sunu
lan ve Başkanlıklarınca da Bakanlığıma tevdi 
buyrulam yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
sunulmuştur. 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 22 . 12 . 1972 

Basm - Yayın ve Halikla 
İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 1256 -11349 
Konu : İçel Milletve
kili Celâl Kargılı'nm 
yazılı soru önergesi. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 9 . 1972 gün ve 6344 - 47642/7-1237 

sayılı yazımız. 

Köy İşleri Bakanlığının Su ürünleri konusundaki III ncü Beş Yıllık (1973 - 1977) Pân döneminde 
DPT'na yapılan kooperatifçilik yatırım programı teklifleri 

Bilgilerinize arz edjerim. 

N. ISönmiez 
Köy İşleri Bakanı 

1973 - 1977 dönemi yatırım teklifleri 

öngörülen 
nakdî 
Devlet 
katkısı 

1973 yılı dilimine isabet 
leden teklifler 

DPT'nca 1973 yılı için 
kabul edilen yatırımlar 

Proje miktarı Proje Devlet yardımı miktarı Proje Devlet yardımı miktarı 
Konusu adedi (TL.) 

Göl Balıkçılığı 16 
Kültür Balıkçılığı 50 
Soğuk Depo 10 

20 160 000 
4 000 000 

24 500 000 

Toplam 76 48 660 000 

adedi 

5 
1 

6 

«Su ürünlerinin korunması ve değerlendiril
mesi için ne gibi çalışmalar yapıldığı» na dair 
İçel Milletvekili Celâl Kargılı tarafından Köy 
İşleri Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmak 
üzere, Millet Meclisi Başkanlığına sunulan soru 
önergesinin cevabıdır : 

Bakanlığımızca; kooperatifler aracılığı ile 
deniz, göl ve kültür balıkçılığında üretimi ar
tırıcı ve değerlendirici nitelikte, avlama araçları 
temini, soğuk muhafaza depoları tesisi, balık 
unu üretimi konularında geliştirici ve destekle
yici çalışmalar yapılmaktadır. 

Demonstratif mahiyetteki bu faaliyetlerin, 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde 
daha da geliştirilmesi amaciyle DPT'na göl ba
lıkçılığı konusunda 16, kültür balıkçılığı konu
sunda 50 ve soğuk muhafaza tesisleri yapımı 
için 10 proje teklif edilmiş ve bunlara teknik 
yardım olanakları haricinde 48 660 000 TL. nak
dî Devlet yardımı yapılması öngörülmüştür. 

(TL.) adedi (TL.) 

400 000 
2 450 000 

240 000 
310 000 

2 850 000 550 000 

Bu hususta detaylı bilgi ilişik cetvelde belirtil
miştir. 

DPT'nca 1973 yılı için kabul edilen 3 adet 
kültür balıkçılığı projesi ve 1 adet soğuk depo 
projesine toplam 550 000 TL. nakdî Devlet yar
dımı yapılacaktır. 

İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı, tarafından 
Millet Meclisi Başkanlığına verilen yazılı soru 

önergesinin cevabı. 

Bakanlığımca kooperatifler aracılığı ile de
niz, göl ve kültür balıkçılığında üretimi artırıcı 
ve değerlendirici nitelikte, avlama araçları te
mini, soğuk muhafaza depoları tesisi, balık unu 
üretimi konularında geliştirici ve destekleyici 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Demonstratif mahiyetteki bu faaliyetlerin, 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde 
daha da geliştirilmesi amaciyle DPT'na göl ba
lıkçılığı konusunda 16, kültür balıkçılığı konu
sunda 50 ve soğuk muhafaza tesisleri yapımı 
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için 10 proje teklif edilmiş ve bunlara teknik 
yardım olanakları* haricinde 48 660 000 TL. nak
dî Devlet yardımı yapılması öngörülmüştür. 
Bu hususta detaylı bilgi ilişik cetvelde belirtil
miştir. 

DPT'nca 1973 yılı için kabul edilen 3 adet 
kültür balıkçılığı projesi ve 1 adet soğuk de
po projesine toplam 550 000 TL. nakdî Devlet 
yardımı yapılacaktır. 

T. O. 
Ticaret Bakanlığı 10 . 10 . 1972 

Su Ürünleri ve Avcılığı 
İşleri Müdürlüğü 

Şube remzi ve No. 12/574 
Konu : İçel Milletvekili Sayın 
Celâl Kargılı'nın su ürünleri
miz hakkındaki önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19 . 9 . 1972 tarih ve 6344/47642-7/1237 
sayılı, Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Kanun
lar Müdürlüğü, ifadeli yazıları. 

İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'nm su 
ürünlerimizin korunması ve değerlendirilmesi 
için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair yazılı 
soru önergesi Bakanlığımca incelendi. 

İnceleme sonucu aşağıda mâruzdur: 
Memleketimiz nüfusunun çoğalması yanında 

beslenmede hayvansal proteinin taşıdığı önemin 
halkımızca daha iyi anlaşılıp benimsenmesi bir 
taraftan su ürünlerine karşı isteği artırırken 
diğer taraftan üretim, ulaştırma ve pazarlama
daki bünyesel sınırlılıklar üretim ve tüketim 
orantısında su ürünleri fiyatlarını etkilemekte
dir; 

Su ürünleri avcılığının bir nizama bağlan
ması, üretimin artırılması, iç ve dış pazarlama
nın düzenlenmesi, balık neslinin çoğalmasını en
gelleyen, azalmasını ve yok olmasını mucip bu
lunacak zararlı araç ve usullerle, patlayıcı ve 
zehirli maddeler kullanmak suretiyle balık av
cılığının, iç suların ve denizlerin kirlenmesinin 
önlenmesi, gerek ve zorunlukları uzun yıllardan 
beri duyulduğundan sürdürülen çabalar sonucu 
hazırlanan 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ni-

Not : İş bu cevabım aynı zamanda Sayın Baş
bakan adınadır. 

hayet 4 . 4 . 1971 tarihli Resmî Gazetede yayın
lanmış ve filhakika bu kanunun 3, 19, 20, 23 ve 
24 ncü maddelerinin öngördüğü «Ruhsatname
ler», «Patlayıcı ve zararlı maddeler kullanma 
yasağı», «Sulara zararlı maddeler dökülmesi», 
«Su ürünleri istihsalinde istihsal vasıtalarının 
haiz olmaları gereken vasıf ve şartlar», «Trol» 
ile ilgili tüzükler de kanunî süreleri içinde hazır
lanmıştır. Yeni mevzuata göre yapılacak uygu
lama hiç şüphesiz balıkçılığımızın her suretle 
yararına olacaktır. 

Ancak, bu tüzükler halen Danıştayca onay
lanma safhasında olduğundan 1380 sayılı Su 
Ürünleri Kanunu bugün için fiilen yürürlüğe 
girememiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Naim Talû 

Ticaret Bakanı 

6. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
yatılı bölge okul müdür ve yardımcılarına yan 
ödeme verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Saba
hattin Özbek'in yazılı cevabı (7/1255) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba
kam tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

19 . 8 . 1972 
Maraş Milletvekili 

İbrahim Öztürk 

Soru : 
Bâzı Devlet memurlarına yan ödeme yapıl

masına dair 5 . 8 . 1972 tarih ve 7/4821 sayılı 
Hükümet kararnamesi 18 Ağustos 1972 tarihli 
Resmî Gazetede yayınlanmış bulunmaktadır. 

Kararnamenin Millî Eğitim bölümü incelen
diğinde; ilköğretim müdürleri, derse girmeyen 
ilkokul müdürleri ve yatılı bölge okul müdür ve 
yardımcıları yan ödemelerden yoksun bırakıl
mışlardır. 

İlköğretim müdürleri ve derse girmeyen ilk
okul müdürleri iş hacmi yönünden çok ağır bir 
yükün altındadırlar. Bir ilçe çevresinin ve bir 
ilkokulun tüm eğitim, öğretim, araç, gereç ve 
personel kanunlarından sorumlu olan bu yöneti
cilerin yan ödemeden yoksun bırakılmaları bü-
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yük bir haksızlık olmuştur. Bundan böyle bu 
Önemli görevlere istekli eleman bulmak güçle
şecektir. 

Yatılı bölge okulları ise, Türkiye'de 56 yer
de çalışmaktadır. Bunlar genellikle geri kalmış 
bölgelerdedir. 56 yatılı bölge okulundan 16'sı
nın müdürüne 200, 32'sinin müdür yardımcısına 
150 TL. iş güçlüğü zammı verilmesi haksız ve 
adaletsiz bir 'işlemdir. Geri kalan yatılı bölge 
okullarının yönetieileririîn bu ödenekten yok
sun bırakılması hayretle karşılanmıştır. Öte 
yandan mahrumiyet bölgelerinde çalışan bu ele
manlara 150 ve 200 TL. gibi çok az ödenek ve
rilmesi doğru olmamıştır. Geri kalmış bölge
lere değerli elemanların gönderilmesi için teşvik 
edici tedbirlere ihtiyaç vardır. 

Bütün bu nedenlerle aşağıdaki sorumun ce
vaplandırılmasını istirham ederim. 

Resmî Gazetede yayınlanan yan ödemeler ka
rarnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı bölümün
deki ilköğretim müdürleri, ders okutmayan ilk
okul müdürleri ve yatılı bölge okul müdür ve 
yardımcıları için yan ödeme verilmesi düşünül-, 
mekte midir1? Bu hususta yeni bir kararname 
hazırlanarak eksiklikler giderilecek midir? 

T. C. 
Millî Eğitmi Bakanlığı 

Özel 
602 

7 . 12 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19 . 9 . 1972 tarih ve 6382/48019-1255 
sayılı yazıları. 

Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, yatılı 
bölge okulu müdür ve yardımcılarına yan öde
me verilmesinin düşünülüp düşünülmediiğne da
ir yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinizi saygı ile rica ederim. 
Prof. Dr. Sabahattin Özbek 

Millî Eğitim Bakanı 
Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, yatılı 
bölge okulu müdür ve yardımcılarına yan öde
me verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine da
ir yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

18 . 8 . 1572 tarih ve 14280 sayılı Resmî Ga
zetede yayınlanan yan ödemelerle ilgüi 5.8.1972 
gün, 7/4821 sayılı Kararnamede de belirtildiği 
gibi, diğer Millî Eğitim mensupları yanında or

ta kısmı olan 16 yatılı bölge okulunun müdür
lerine 200, aynı okulların müdür yardımcılarına 
da 150'şer lira verilmesi uygun görülmüş ve ka
rara bağlanmıştır. 

Prof. Dr. Sabahattin Özbek 
Millî Eğitim Bakanı 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul Yeşilköy, Yeşilyurt ve Ataköy kanalizas
yonlarının birlikte yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair soru önergesi ve Bayındır
lık Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı 
(7/1257) 

22 . 8 . 1972 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına , 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru r İstanbul, Yeşilköy kanalizasyonu halk 
tarafından yaklaşık olarak 12 milyon sarfiyle be
lediyenin kabul ettiği projelere uygun olarak 
yapılmıştır. Halk fosseptiklerini bu kanala 
bağlamıştır. Fakat bu kanalların akıtılacağı bir 
yer olmadığından kanallar patlayarak sokak
larda yayıldığı gibi Bakırköy kıyılarına da aak-
maktadır. Bu yüzden Ataköy plajı ve sahil yo-* 
kındaki bütün plajlar sağlık bakımından tehli
keli durumdadır. Halen Ataköy halk plajı bu 
nedenle iki yıldan beri kapalıdır. 

İstanbul Belediyesi Damok projesme göre 
kanalları deniziıi' açığındaki akıntıya vermek. 
suretiyle çözümlemek kararındadır. Fakat elin
de malî imkân yoktur. 

Öte yandan yapılmakta olan modern Yeşil
köy Hava Alanı pis ve temiz sularının da denize 
bağlanması projesi gereğidir. Halkın şikâyeti 
üzerine Sayın Cumhurbaşkanımızın ilgileri ile 
Emlâk Kredi Bankası İstanbul Belediyesine bu 
iş için 8 milyonluk bir kredi açmayı kabul et
miştir. 

Bayındırlık Bakanlığı Belediye ile bir anlaş
mağa vararak bu sekiz milyon lirayı da uhtesine 
alarak her iki tesisi birlikte denize bağlamayı 
ve Yeşilköy, Yeşilyurt ve Ataköy halkına nutul-
maz büyük bir hizmet yapmayı düşünmekte mi
dir? 
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T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 4 . 1 0 . 1 9 7 2 

özel Kalem 
Sayı : A-01/1795 

Konu : İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19 . 9 . 1972 gün ve 6384/48063-7/1257 
sayılı yazınız. 

İstanbul Yeşilköy Hava Alanı ile Yeşilyurt 
ve Ataköy kanalizasyonlarının birlikte yapıl
masının düşünülüp düşünülmediği hakkında İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker tarafından veri
len yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandırıl
mıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Bayındırlık Bakanı 
Mukadder Öztekin 

Yeşilköy Hava Limanının bir master plân 
çerçevesinde geliştirildiği malûmlarıdır. 

Kanalizasyon konusu da bu program bünye
sinde, ele alınarak projelendirilme safhasına ge
linmiştir. 

Kademeli olarak inkaşaf edecek terminal 
üniteleri, T. H. Y. uçak bakım hangar ve atöl
yeleri, kargo tesisleri ve diğer müteferrik bina
ların kapasiteleri dikkate alınarak yapılacak 
projenin, tesislerin ilk etabının işletmeye açıla
cağı 1975 yılı sonuna kadar tatbik mevkiine ko
nularak gerçekleştirilmesi zaruridir. 

Ataköy ve Yeşilyurt kanalizasyon konusunu 
da içine alan Damok projesi, Yeşilköy Hava l i 
manı kanalizasyon tesislerine nazaran çok ge
niş kapsamlı bir tatbikat hüviyetinde olup, İs
tanbul Belediyesinin vazife, sorumluluk ve malî 
imkânları içinde bulunmaktadır. 

Damok projesi dahilindeki Ataköy, Yeşilyurt 
kanalizasyon projesi ile ilgili masrafların mer
tebesi hakkında bir fikir sahibi olunmadığından, 
Emlâk Kredi Bankasının İstanbul Belediyesine 
tahsis edeceği 8 milyon TL. lık kredi katkısı ile, 
mezkûr işlerin bütünleştirilerek gerçekleştirile
bileceği hakkında görüş serd etmeye imkân 
bulunamamaktadır. 

Yeşilköy Hava Limanı tesislerinin, tespit 
edilen program çerçevesinde ve mümkün olan 
en kısa süre zarfında, modern bir işletmenin ge-

2 0 . 1 2 . 1 9 7 2 0 : 2 

I reklerini de ihtiva edecek şekilde tamamlan
ması için çalışmalara hızla devam edilecektir. 

8. — Ankara Milletvekili Orhan Birgü'in, ba
sın suçundan hükümlü bulunanlara dair soru 
önergesi ve Adalet Bakam Fehmi Alpaslan'ın, 
yazılı cevabı (7/1262) 

M f e t MecflM Başkanlığımla 
I Aşağıdaki yazılı sorumun Adalet Bakanın

ca cevaplandırıl'masma delâletlerinizi saygı ile 
rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Orhan Birgit 

1) İstanbul Sağmalcılar cezaevinde basın 
suçundan hükümlü olarak bulunan Sabri Yıl
maz'm saçlarının kesildiği doğru mudur? 

I Sağmaleılar'da ya da başka cezaevlerinde 
saçları kesilmeyen vergi, döviz, beyaz zehir ka-

I çakçılarından ya da başka suçlardan hükümlü 
kimseler bulunduğu bir gerçek iken bir fikir 
suçlusuna böyle bir işlemin uygulanmasının 
nedeni nedir? 

2) Uluslararası Gaze-teciler Federasyonu 
(FtJ) ' in XI nci Dünya Kongresini lfl-16 Eylül 
19172 tariflileri arasında İstanbul'da toplama ge
rekçesini açıklayan Haziran 1972 tarihli bülte
ninde «gerçekten mesleğin özıgürlüğü Türkiye'
de bizzat varlığı bakımından tehdit altındadır» 
iddiası Safari Yılmaz, Doğan Koloğlu ve cezaev
lerinde bulunan diğer basın suçlarının karşılaş
tığı durumlarla Dünya kamuoyu önünde haklı 

I olmakta değil midir? 
3) M J kongresi öncesinde Hükümet basın 

sorunları karşısındaki somut düşünce ve ted
birlerinin çözüm yollarını açıklamayacak mı
dır? 

Saygılarımla. 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
iSayı : 42452 

3 . 1 0 . 1 9 7 2 
Konu : Ankara Milletvekili Or-

I han Birgit'in soru önergesinin ce
vaplandırılması Hk. 

| MBlet MeclM Başkanlığunıa 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdür

lüğü ifadeli 19 . 9 . 1972 gün ve 6404/48319-7/ 
I 12Q2 sayılı yazılarına : 
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(Hükümlü Sabrı Yılmaz'uı saçlarının kesil. 
ine nedeni ve Hükümetin basın sorunları karşı-
smda düşünce ve tedJbirleri konusunda, Anka
ra Milletvekili Sayın Orhan Birgit tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilmiş bulunan yazılı soru 
önergesinin cevabı aşağıda arz olunmuştur. , 

1. — Cezaevlerine alıinan hükümlü ve tutuk
luların saç ve sakal traşları ile berberlik işlem
lerinin ne şekilde yapılacağını, Cezaların İn
fazı hakkındaki 647 sayılı Kanuna istinaden 
çıkarılan Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tevkif ev
lerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına dair 
Tüzüğün 2216 nci maddesiyle Ceza ve Tevkifev-
leri İç Yönetmeliğinin 20 nci maddesi açıkça 
belli etmiştir. 

Mezkûr hükümlerde, suçların nevi söz konu
su edilmeden; toplum içinde alışılmamış hal dı
şında saç ve sakal bırakılmasına müsaade edil
memesi, bu şekilde saç ve sakal bırakanlar ile, 
saçlarının temizliğine dikkat ve itina etmeyen
lerin saç ve sakal bırakmalarına izin verilme
mesi öngörülmüştür. 

Hal böyle iken, bâzı cezaevlerinde Tüzük ve 
Yönetmelik hükümleri hilâfına uygulama yapıl
dığı Bakanlığa intikal eden işlemlerden anlaşıl
dığından, konu üzerinde önemle durulmuş ve 
daha önergenin verilmesinden önce, C. Savcı
lıklarına gönderilen 5 . 9 . 1972 gün ve 30/65 
sayılı tamimle; Tüzük ve Yönetmelik hüküm
lerine ve bu hükümlerin öngördüğü amaçlara 
işaret edilerek, saç kesme işlerinin buna göre 
yapılması ve aykırı hareket edenler hakkında 
kanunî gereğinin yapılacağı ifade ve tebliğ 
olunmuştur. 

Bu arada, Istanlbul Sağmalcılar Kapalı Ce
zaevinde hükümlü bulunan Sabri Yılmaz'm da, 
saçlarının Tüzük ve Yönetmelik hükümlerinin 
yanlış takdir ve tatbiki sonucu kesilmiş bulun
duğu anlaşıldığından, olayda sorumlu görülen
ler hakkında kanunî gereğinin ifasına tevessül, 
ayrjca olay sebebiyle duyulan üzüntü Türkiye 
gazeteciler Sendikası Yönetim Kurulu Başkan
lığına telle ifade olunmuştur. 

2. — Yukarıda açıklandığı üzere, Ceza ve 
Tutukevlerinde bulunanlara uygulanması ön
görülen rejim, diğer uygar ülkelerin kahul et
tiği standartlara da uygun bir şekilde millî mev
zuatımızda yer almakta, yanlış anlayış ve tat
bikattan doğan ve her yerde olabilen ibu kabil 

münferit birkaç olay dışında, söz konusu hüküm
ler titizlik ve hassasiyetle uygulanmaktadır. 

ö te yandan, diğer temel hak ve hürriyetler 
gibi, basın özgürlüğü de Anayaısamızın temina
tı altında bulunmakta ve bu özgürlüğün kulla
nışı, Anayasa ve kanunların tayin ettiği hudut 
ve ölçüler içerisinde tamamen serbest bulunmak
tadır. 

Bu itibarla, cezaevlerinin iç uygulamasına 
taallûk eden ve bir hükmün yanlış tatbiki sonu
cu meydana gelen bir olayın, yukarıda güvence
si açıklanan basın hürriyeti ve bu meslek men
suplarının özgürlüğü ile bir ilişkisi görülmemek
tedir. 

Keyfiyeti sayın soru sahibi de, F İ J Bültenin
de ifade edildiği gibi değil, muhakkak ki bu öl
çüler içerisinde değerlendireceklerdir. 

3. — Hükümetimizin basın sorunları karşı
sındaki düşünceleri, Yüce Meclisler tarafından 
tasvip Duyurulan Hükümet programında açık
ça ifade edilmiş, ayrıca bizzat Sayın Başjbakan 
ve diğer ilgili Hükümet üyeleri muhtelif vesile
lerle bu konudaki düşünce ve görüşlerini açık
lamışlardır. Bundan başka önergede ifade olun
duğu gibi, Uluslararası Gazeteciler Federasyo
nunun İstanbul'da yapılan XI nci Kongresi sı
rasında ,Sayın Devlet Bakanı da, temas olunan 
konular hakkında Hükümet noktai nazarını be
yan etmişlerdir1. 

Diğer taraftan, basının sorunları ile ilgili 
olarak Bakanlığımıza taallûk eden işlemlerden 
Basın Kanunu üzerinde yapılan çalışmalar so
nuçlanmış bulunmaktadır. 

Anayasanın derpiş ettiği ilkeler istikametin
de hazırlanan ve basın inzibatına taallûk eden 
fiillerde, hürriyeti bağlayıcı ceza yerine, genel
likle para cezası öngören tasarı önümüzdeki 
günlerde Yasama Meclislerine sunulacak ve Yü
ce Meclislerce en iyi şeklini alarak, büyük ölçü
de basının bir kesim önemli sorunlarına çözüm 
yolu sağlayacaktır. 

Keyfiyetin önerge sahibine biidirilmesino 
delâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Fehmi Alpaslan 
Adalet Bakanı 

9. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Marynaris'te inşa edilen yüzme sporu tesislerine 
dair soru önergesi ve Gençlik ve Spor Bakanı 
Adnan Karaküçük'ün yazılı cevabı (7/1263) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Gençlik ve 

Spor Bakanlığınca cevaplandırılmasına delâletini
zi saygıyle rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Orhan Birgit 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce yılın 
en az on ayının deniz sporları yapılmasına uy
gun iklim koşullarının bulunduğu Marmaris'te 
inşa ettirilen yüzme sporu tesislerinin, amacın
dan saptırılarak 5 000 lira yıllık ile iki gazino
cuya kiralandığı Ankara'da yayınlanan haftalık 
«Toplum» Dergisinde ileri sürülmektedir. 

Bu haber doğru mudur? Doğru ise en son ör
neği Münih 72 Olimpiyatlarında görülen spor
daki başarısızlığımızın nedenlerinin başında bu
lunan tesis yetersizliği sorunu ile bu amacından 
saptırılmış kiralamayı nasıl yorumlarsınız? 

Bakanlığınızın görevleri arasında turistik ya
da eğlence yerleri yaptırmak kiralamak var mı
dır? 

Bu tesisleri asıl amacına uygun olarak kul
lanmayı düşünmüyor musunuz? 

Saygılarımla. 

T. C. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 17 . 10 . 1972 

Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü 

Dairesi : Tesisler : T - 48-29/3302 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Ka
nunlar Müdürlüğünün 19 Eylül 1972 gün ve 
6405/48320-7/1263 sayılı yazılarına ilişkin An
kara Milletvekili Sayın Orhan Birgit'in Marma
ris Kayıkhanesi Lokal inşaatı hakkındaki 2 Ey
lül 1972 tarihli yazılı soru önergesi cevabı. 

Müteahhit (Salih Yüce'nin taahhüdü altında 
inşa edilen 120 000 TL. keşif bedelli Marmaris 
Kayıkhane ve lokal inşaatı keşfi dahilinde ik
mâl edilemediğinden, işlin tasfiyesi cihetine gi
dilmiş ve 16 Mayıs 1972 tarihinde tasfiye ka
bul işlemi yapılmıştır. 

1972 yılı yatırım programına konulan 
150 000 TL. ödenekle ve mahallî (katkılardan 
da yararlanılarak lokal ve kayıkhane inşaatı 

emanet komisyonu marifetiyle İkmal ettirilmiş
tir. Bölge başkanlıklarının kontrolundan uzak 
bulunan bu kabîl tesislerimizin daimî olarak 
hizmete hazır bulundurulması, balkım ve ona
rımlarının sağlanabilmesi, bugünkü kadro ki
fayetsizliği nedeniyle ımaalesef imkânsızdır. 
Nitekim daha önce bitiril/miş bulunan kayık
hane ve lokal binalarının gerek federasyonlar 
ve gerekse bölgelerine e yeteri kadar değerlen
dirilmelerimde güçlük çekildiği bir gerçektir. 

Bu durum muvacehesinde bahse konu ka
yıkhane ve lokal binasının ekte takdim edilen 
mukavele esasları dahilinde Türk sporcuları
nın hizmetine açık tutulmasının temini düşü
nülmüştür. 

Bilgilerine arz ederimi. 

Adnan Karaküçük 
Gençlik ve Spor Bakanı 

10. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, Bi
lecik veya ilçelerinde Üçüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Plânı döneminde seramik veya çimento fab
rikası kurulup kurulmayacağına dair soru öner
gesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez* 
in yazılı cevabı (7/1264) 

8.9.1972 

Sayın Meclis Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ve rica ederim. 

Bilecik Milletvekili 
Sadi Binay 

1. Bozüyük'teki Seramik Fabrikasının tev
sii veya Boyüzük'te yahut diğer Bilecik ilçele
rinde yeni bir seramik faibrikası Üçüncü 5 Yıllık 
Plânda öngörülmekte midir? 

2. Hammadde ve ulaşım imkânları yönün
den Bilecik voya ilçelerinde Üçüncü 5 Yıllık 
Dönemde bir çimento fabrikası kurulması bahis 
konusu mudur? 

Not : Bu tezkereye ilişik cetveller, kesafeti 
sebebiyle Tutanak Dergisinde yayımlanamadı-
ğından, aslı dosyasına konmuş olup, bir sure
ti de soru sahibine verilmiştir. 
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T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 17 . 11 . 1972 

Bakanlığı 
Müsteşarlık ve yazı 

İşleri Bürosu 
Sayı : 9/526 

7/1264 - 64.09 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Bilecik Milletvekili Sayın Sadi Binay'ın, 
«Bilecik veya ilçelerinde Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı döneminde seramik veya çi
mento fabrikası kurulup kurulmayacağına» da
ir yazılı soru önergesine Bakanlığım cevabı iki 
nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Mesut Erez 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Bilecik Milletvekili Sayın Sadi Binay'ın, 
«Bilecik veya ilçelerinde Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı döneminde seramik veya çimen
to fabrikası kurulup kurulmayacağına»1 dair 
yazılı soru önergesine Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığının cevabıdır. 

1. '»Seramik Fabrikasına ilişkin cevap : 

Bozüyük Seramik Fabrikasına yeni bir fırın 
ilâvesi projesinin gerçekleştirilmesine, 1972 yı
lında başlanmıştır. İlâve fırın 1974 yılı başında 
işletmeye açılacak ve karo - fayans üretiminde 
yılda 2 OCO tonluk bir artış sağlanacaktır. 

Ayrıca Devlet Plânlama Teşkilâtının Bozü
yük Seramik Fabrikasına, 10 000 - 15 000 ton/ 
yıl civarında yeni bir karo - fayans kapasitesi
nin eklenmesi şeklindeki tavsiyesi üzerine; Sü-
merbank Genel Müdürlüğünce Devlet Plânlama 
Teşkilâtına sunulan Üçüncü Beş Yıllık Plân dö
nemi yatırım projeleri arasında Seramik Fabri
kasının tevsii projesi de yer almıştır. 

ISöz konusu, proje DPT'ca plâna alındığı 
takdirde 1974 - 1976 yılları arasında realize 
edilebileceği öngörülmüştür. 

2. Çimento fabrikasına ilişkin cevap : 

Bilecik ve ilçeleri, çimento fabrikalarının 
kesif olduğu bir bölgeye düşmekte ve bölgede 
herhangi bir çimento ihtiyaç açığıda bulunma
maktadır. 

Diğer taraftan 1973 yılında bu bölgede dev
reye girecek olan Balıkesir, Bursa, Eskişehir 
ve Nuh Çimento fabrikalarının tevsii projesi 
dolayısıyle, 1975 yılında bölgeye 1 095 000 
Tonl/yıllık bir kapasite ilâvesi sağlanmış ve top-
lam üretim kapasitesi 5 690 000 Ton/yıla ulaş
mış olacaktır. Buna karşılık bölgenin, 1975 yı
lındaki çimento ihtiyacının 3 300 000 Ton/yıl 
civarında olacağı saptanmıştır. 

Bu durum muvacehesinde Bilecik'te veya il
çelerinde bir çimento fabrikasının kurulması, 
millî ekonomi yönünden elverişli görülmediğin
den, düşünülmemektedir. 

11. — Bilecik Milletvekili Sadi -Binay'ın, Bi
lecik veya ilçelerinde 'Üçüncü Be§ Yıllık Kalkın
ma Plânı döneminde bira veya §arap fabrikası 
kurulup kurulmayacağına dair soru önergesi ve 
Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp'in yazılı 
cevabı. (7/1265) 

8 . 9 f 1972 
ıSayın Meclis Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Gümrük ve Tekel 
Balkanı taraflından yazılı olarak oevaplandırıl-
(miasına delâletlerinizi saygılarımla arz ve rica 
ederim, 

Bilecik Milletvekili 
Sadi Binay 

1. — Batının en fukara ilâ olan, İstiklâl Sa
vaşı Gazisi Bilecik veya ilçelerinde, Üçüncü Beş 
Yıllık Plân döneminde, bira fabrilkas,ı şarap 
fabrikası, tütün bakım evi gibi bir tesis kurul
ması öngörülmekte midir ? 

2. — Şerbetçi otu üretim, fiyat ve ithalât 
politikamız nedir? Bileeik'tdki müstahsilin eme
ğini karşılayacak alım fiyatının artırılması, eki
min genişleitilmeısi ve üreticinin kredi v. s. hu
suslarda teşviki için düşünceler nelerdir? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 28 . 10 . 1972 

Tetkik ve Muralkalbe 
Heyeti Reisliği 

Sayı : 5372 
Konu : Bilecik Millet
vekili Sadi Binay'ın 
yazılı sora önergem. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü, 19 . 9 . 1972 gün ve 6410/48438 - 7/1265 sa
yılı yazıları. 
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Bilecik veya ilçelerinde Üçüncü Beş Yıllık 
Plân döneminde bira fabrikası, şarap fabrikası 
ve tütün b̂ akum evi gibi tesislerin kurulup ku
rulmayacağı ve şerbetçi otu politikası hakkın
da, Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm 8.9.1972 
günlü yazılı soru önergesinin cevabı iki nüsiha 
olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Gümrük ve Tıcteel Bakanı 

îHaydar Özelp 

(Bilecıilk Milletvekili Sadi Binay'm, Bilecik 
veya ilçelerinde Üçüncü Beş Yıllık Plân döne
mimde bira fabrikası, şarap fabrikası ve tütün 
bakım evi gibi tesislerin kurulup kurulmıayaca
ğı ve şerbetçi otu politikası hakkındaki 8.9.1972 
günlü yaızılı soru önergesinin cevabıdır. -

1. — Bilecik'te bir şarap fabrikası kurulma
sı konusu ele alınmıştır. 

2. — İstanbul, Ankara ve son zamanda fa
aliyete geçen Yozgat Bina Fabrikalarına ilâve 
olarak Diyarbakır'da da bir bira fabrikası ku
rulması proıgraıma konulduğundan ve özel sek
töre ait bira fabrikaları ile birlikte memıleket ih
tiyacı karşılanacağından, Bilecik'te ayrıca bir 
bira fabrikası, kurulması düşünülmemektedir. 

3. — Bilecik'te üretilen şerbetçi otunun ya
kın bir gelecekte memleket bira ihtiyacı için 
lüzumlu miktara ulaşacağı için lüzumlu miktara 
ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu takdirde şer
betçi otu ithali tamamen ortadan kalkacaktır. 

'Tekel İdaresince 1966 senesinde faaliyete 
geçen ilk hublon kurutma tesisine, 1968 sone
sinde ikinci bir kurutma tesisi ilâve edilmiş, De-
reköy'de ise üçüncü bir kurutuna tesisi bitiril
mek üzeriödir. 

Ayrıca özel sektör tarafından da 1971 yıhn-
da faaliyete geçirilen bir kurutma tesisi bulun-
cm aktadır. 

4. — Bilecekle 12 000 balya kapasiteli bir 
yaprak tütün ambarı mevcuttur. 

(Mezkûr mahal ekicilerinden Tekel İdaresin
ce • satmalınan tütünlerin miktarı ise takriben 
5 000 - 6 000 balyadan ibaret olup mubayaayı 
müteakip bu tütünler işleme merkezlerine sevk 
ediknıektedir. 

• GBu itibarla Bilecik veya ilçelerinde bir yap
rak tütün balkım aıtelyeısinin inşasına lüzum gö

rülmediğinden, bu husus Üçüncü Beş Yıllık 
Plân döneminde yer almamıştır. 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
'Haydar Özalp 

12. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 
Bilecik il ve ilçelerinde Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Plânı döneminde eğitim sahasında yapı
lacak yatırımlara dair soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı ce
vabı (7/1266) 

8 . 9 . 1972 
ıSayın Meclis Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi saygılarımla arz ve rica ede
rim. 

Biledik Milıletekili 
Şadı Binay 

1. Batının en fakir ili ve İstiklâl Savaşı 
Gazisi Bilecik veya ilçelerine Üçüncü Beş Yıl
lık Plân döneminde, öğretmen okulu, kız sa
nat okulu, ticaret lisesi, yetiştirme yurdu ilâ
vesi gibi yeni bir okul yapılması öngörülmek
te midir? 

2. Pazaryeri ilçesine yeni ortaokul binası 
ne zaman yapılacaktır? 

3. Bakanlığınızın Bilecik il ve ilçelerine 
1973 yılı yatırımları nellerdir ? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 2 . 11 . 1972 

Özel 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19 . 9 . 1972 gün ve 6411/48439-7/1266 
sayılı yazıları. 

Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, Bilecik 
ili ve ilçelerinde Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plân döneminde eğitim sahasında yapılacak 
yatırımlara dair yazılı soru önergesiyle ilgili 
cevabimiz ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
iSabahattim Özbek 

Millî Eğitim Bakanı 

Bilecik Milletvekilli Sadi Binay'ın, Bilecik 
ili ve ilçelerinde Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı döneminde eğitim sahasında yapılacak 
yatırımlara dair yazılı soru önergesi &e ilgili 
cevabımız. 
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1. Bilecik ili merkezinde 600 öğrenci ka-
pasitelük ve proje bedeli 3 550ı 000 TL. olan bir 
ilköğretmen okulu yapılması kararlaştırılmış, 
tesislerin 1973 programına alınarak 1973 -
1974 yıllarında bitirilmesi hususunda teklifte 
bulunulmuştur. 

Ancak, prejeye ait teklifin kesinleşmesi, 
tesisler içlin gerekli olan ve henüz işlem safha
sında bulunan arsa işinin 1972 yılı içerisinde 
sonuçlandırılması, 1971 İcra Plânı «Genel 
uygulama esasları» bölümünün 6 neı maddesi
ne bağlı bulunmaktadır. 

Adı geçen il merkez kız enstitüsü eski 
Halkevi binasında öğretim yapmaktadır. Ye
ni bina için şehir imaır plânında gösterilen 
mülkiyeti şahsa aitt 1 800 im2 arsamın okul ya
pımınla yeiteırsiz olması sebebiyle bu arsanın biti
şiğindeki Sağlık Bakanlığına tahsisli arsadan 
1 000 m2 lik sahanın Bakanlığımıza tahsisi tek
lif edifkniışti. 

Mezkûr Bakanlıktan alınan cevabî yazıda, 
sağlık okulu, ana okulu ve çocuik sağlığı mer
kezi gibi hazmet tesislerinin yapılacağı gerek
çesi ile istenilen 'arsanın devredilmesinin müm
kün olmadığı bildirilmiştir. 

Hailen öğretim yapılan okul binasının bu
lunduğu saha geniştir ve ek inşaata müsaittir. 
Şehir imar plânında gerekli tadilât yapılmak 
suretiyle çevrenin ihtiyaçlarına cevap verebi
lecek nitelikte olan bu sahaya, ek bina ya
pılması konusunun incelenmesi ilgili valililiğe 
yazılmıştır. 

1973 Bütçe yılı içinde Bilecik ili ve ilçe
lerinde ticaret lisesi yapılması ile ilgüli her
hangi bir yatırım yapılmayacaktır. 

Bilecikte bir yetiştirme yurdu bulunmak
tadır. 

Yetiştirme yurdu binasının daha imkânlı 
hale getMlmıesi ve sıra bekleyen çocukların ko
runabilmesi bakımından haHen ilköğretmen 
okulunun işgal ettiği Merkez Osmangazi İlk
okulunun yurt haline getirilmesinle karar veril
miş ve hazırlıklara başlanmıştır. 

2. Pazaryeri Ortaokulu için, Biledik Va
liliğince 1973 yık yatırım programı ile 12 ders
likli yeni bir bina yapımı teklif edilmiştir. 
Ancak, Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde 8 
yıllık (İlkokul - ortaokul) temel eğitimin uy
gulanması öngörüldüğünden, Bakanlığımızca 

1973 yılı için ortaokul yatırım programı hazır
lanmıştır. Temel eğitim okullarının löösalraa-
sı ile ilgili çalışmalar sonuçlandıktan aonra, 
1973 yılı programı hazırlanacak ve Pazaryeri 
Ortaokulunun bina ihtiyacı da bu program içi
ne alınacaktır. 

1973 - 19177 yıllarında (Üçüncü Beş Yıllık 
Plân dönemi) Bilecik ilinde yapılacak yatı
rımlar. 

3. — 
1. ;T973 Malî yılı 

T.L. 

İlkokul' yapım ve donatım (28 
derslik) 1 650 000 

Okul öncesi eğitimi için derslik 
yapımı (3 derslik) 225 000 

Yeni Pazar O. O. yeni blina (8 
derslik) 560 000 

Bakırköy O. O. yeni bina (12 
derslik) 700 000 

Erkek ilköğretmen okulu inş. 
(600 öğrencilik) 1 500 000 

ılmam - Hatip Okulu inşaatı (12 
derslik) 1 000 000 

Kız Entitüsü yeni bina (500 
öğrencilik) 1 000 000 

'Toplam : 16 635 000 

2. (1974 Malî yılı 
.İlkokul yapım ve donatımı (22 

demlik) 1 650 000 
Okul öncesi eğitimi için ders

lik yapımı (6 ders.) 450 000 
'Beslenme deposu yapımı (.100 

ton) , 000 000 
Söğüt O. O. ek bina (12 ders

lik) 700 OOO 
Merkez lisesine spor salonu 900 000 
Erkek İlköğretmen Okulu inş. 

(600 öğrencilik) 1 400 000 
İmam - Hatip Okulu inş. (12 

derslik) 750 000 
Kız Enstitüsü yeni, bina (500 öğ

rencilik) 1 500 000 

Toplam : , 7 010 OOO 

- . 5 3 7 ~ 



M. Meclisi B : 24 

T.L, 

3.-. Iİ975 Malî yılı 
İlkokul yapımı ve donatımı 

(22 derslik) 1 650 000 
'Okut öncesi eğiliimi için derslik 

yapımı (9 ders.) 675 000 
Kız Entitüsü yeni bina (500 öğ

rencilik). 1 500 000 

Toplam ; 3 825 000 

4. 1976 Mali yılı 
İlkokul yapımı ve donatımı 

(23 derslik) 1 725 000 
Okul öncesi eğitlimi için derslik 

yapımı (12 derslk) 900 000 
Yarhisar bue. bir O. O. (8 ders

lik) -560 000 
<. , 

/Toplam : 3 185 000 

5. 1977 Malî yılı 
'İlkokul yapımı ve donatımı 

(23 derslik) 1 725 000 
Okul öncesi eğitlimi için derslik 

yapımı (15 derslik) Ü 125 000 
Göİpazarı O. O. ek bina (12 ders

lik) 700 000 
/Osmaneli O. O. ek bina (12 ders-» 

lik) 700 000 

Toplam j 4 250 000 

Prof. Dr. $abahajttm Özbek 
Millî Eğitim Bakanı 

13. — Niğde Milletvekili Mevlüt 'OcaJcçıoğ-
lu'nun, ilkokul öğretmenlerine eğitim ödeneğinin 
tekrar verilip verilmeyeceğine dair soru öner
gesi ve Millî Eğitim Bakam •Sabahattin Özbek'in 
yazılı cevabı. (7/1269) 

7 . 7 . 1972 
Millet Meclisi1 Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Btakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplan'dınlmasmı 
saygılarımla riea ederim. 

,İNiiğde Milletvekili 
Mevlüt Omkeroğlu 

20 . 12 . 1972 O ; 2 

1327 sayılı Personel Kanununun meydana 
«getircftğj! bâzı huzursuzluk meyanmda ilko
kul öğretmenlerimizin, de talepleri olmakta-
dır. Meclisin tatili sırasında gezilerimizde bu 
konuda ç*ok şikâyet dinledik. 

1. Personel Kianunu, ilikokul öğretmenleri
ni 12 nei dereceden başlatmaktadır. Eski ka
nuna göre 13 ncü .dereceden başlatılıyordu. 
Eskiler ili© yeniler arasında fark meydana gel
di. Yeniler eskilerden 8 ısene ileri geçtiler. Bu 
hususu Bakanlıkça dikkate alınacaktır şeklin
de söylentiler vardır. Yetki Kanunu bu husus
ta kolaylık da. vermiştir. 

Bu konuda herhangi bir çalışma var mıdır? 
Ne safhadadır? 'Ne zaman bitirilecektir? 

2. Personel Kanunundan evvel ilkokul öğ
retmenlerine eğitim ödeneği veridir idi. Şimdi 
kaldırılmıştır. Aynı durumda olan sağlık ve 
teknik personele ve benzer memurlara bu kal
dırılan haklarınm iadesi bakımından ikmal
ler yapılmaktadır. Öğretmenlerimizin de görev
leri aynı derecede önem taşıdığına göre kendi
lerine, Personel Kanununun müsait hükümle
rine binaen ödemeler yapılması gerekmekte
dir. Bu hususta ne gibi tedbirler düşünülmek
tedir? 

T. C. 
Millî Eğilfâm Bakanlığr 2 . 11 . 1072 

Özeli 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19.9.1972 tarih ve 6414/48415-7/1269 
sayılı yazılar. 

Niğde Milletvekili Mevlüt OfCakçıoğlu'nün, 
7 . 7 . 1972 tarihli yazılı soru önergesi ile îliglli 
cevabımız ilişikte BunuBmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. ,Sabahaifctin /Özbek 

Milli Eğitim Bakanı 

jNiğde Milletvekili Mevlüt Ocakçiöğlu'nun, 
ilkokul öğretmenlerinin intibaklarının düzel
tilmesi ve öğretmenlere -eğitim ödeneği veril
mesinin düşünülüp •düşünülmediğine dair yazı
lı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

'057 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
'bâzı hükümlerini tadil eden 1327 sayılı Kanun 
hükümjl'erine göre yapılan, intibaklarda çeşitli 
aksa/Hıklar Oittaya çakmıştır. 

tS8W *-
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1. Söz konusu kanunun sınıfların giriş 
derecesine âSUşkân 36 ncı maddesi hükümlerine 
göre 30 . 111 . 19!70 tarihinden önce göreve baş
layanlarla bu tarihten sonna göreve başlayan
lar arasında bariz farklar meydana gelmiştir. 
30 . İli . 1972 tarihinden sıonra göreve -başla
yan. ilkokul öğretmeni 12 nci dereceden, sö
zü edilen tarihten önce göreve başlayan bir ilk
okul -öğretmeni ise 13 ncü dereceden göreve 
başlamıştır. 

Böylece eski öğretmen ile yeni öğretmen 
arasında bir derecelik bir fark meydana geti
rilmiş/tir. 

Bu hususun düzeltilebilmesi için, Maliye 
Bakanlığınca Devlet Memurları Personel Ka
nunu değişiklik tasarısı hazırlanmaktadır. Bu 
'tasarı kesinleştiği takdirde, tüm aksaklıkların 
ortadan kalkacağı beklenmektedir. 

2. ilkokul öğretmenlerine verilmekte olan 
eğitim ödeneği ile makam tazminatı, 657 sayılı 
Kanuna göre kaldırılmıştır. 

Verilen bu ödene/Merin yerini tutmak üze
re, 18 . 8 . 1972 tarih ve 14280 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanan, 5 . 8 . 1972 tariih ve 
7/4821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile 
verilmesi öngörülen işgüçlüğü, iş riski ve temi
nindeki güçlük zammı ile ilkokul ve orta dere
celi okullar idarecilerine verilen ödenekler 
dışında başkaca ödenek verilmesi hususunda 
herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 

Prof. Dr. Sabahattin Özbek 
'Millî Eğitim Bakanı 

14. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçıoğlu'-
nun, memurların, Personel Kanunu uygulamasın
dan doğan 9 çaylık maaş farklarına dair soru 
önergesi ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoglu'-
nun yazılı cevabı "(7/1270) 

7 . 7 . 1972 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdalki sorumun Maliyle Balkanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Mevlüt Oealkçıoğlu 

Memurlarımızın 1970 Mart ayından başlaya
rak tahakkuk eden 9 aylık maaş farklarının, 
geniş bütçe harcamaları idinde, imkânsızlıktan 
bahisle verilmemesi geniş hu2nırsuzlıi!k meydana 
getirmektedir. 

Bütçe g^li^lerimizdn artış, durumu bu fark
ların tediyesine müsait ^görülmektedir. 

Kış ayları başlamak üzeredir. Bilhassa, buna
lım içjinde olan küçüik maaşlı memurlarımız kışa 
giriş masraflarının üzüntüsü ve endişesi içinde
dirler. Bunun yanında okul masrafları da mü
himdir. Gezilerimizıde haklı olarak geniş şikâ
yetler dinledik. 

Bu 9 aylıik farkın bu sırada hemen verilmesi, 
hakikaten bu mümkün değilse mahrukat ve 
okul masraflarını karşılayabilecek bar miktarın 
mahsuben verilmesi öngörülmek gerekiyor. 

Bu hususta ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 14 . 11 , 1972 

Bümko : 111118 - 335 - 30178 
Konu : Niğde Millet
vekili Mevlüt Ocakçı-
oğlu'nun yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 19 ...9 .1972 

tarihli ve 6415/48416 - 7/1270 sayılı yasınız.. 
Niğde Milletvekili Sayın Mevlüt Oeakçıoğ-

lu'nun ilgideki yazılarına ökM olarak gönderilen 
yazılı soru önergelerinin cevabı aşağıda sunul
muştur. 

1972 yılı Bütçe Kanun tasarısının hazırlan
ması sırasında Devletin malî olanaklarının do
kuz aylık maaş farklarının 1972 malî yılı için
de ödenmesine müsaidolmadığı neticesine varıl
dığından, 1972 yılı Bütçesine bu maksatla her
hangi bir ödenek konulamadığı yüksek malûm
larıdır. Bu nedenle söz konusu maaş farkları
nın 1972 malî yılı içinde ödenmesi mümkün bu
lunmamaktadır. 

Halen dokuz aylık maaş farkları konusu üze
rimde, soru önergesinde yer alan anlayış içerisin
de çalışılmakta olup, 1973 yılı Bütçıe kanun ta
sarısı ile birlikte bir ödeme plânı hazırlanarak 
Yüce Meclislere sunulacaktır. 

Arz olunur. 
iZiya Müezzhuoğlü 

Maliye Balkanı 

15. — BUecİk Milletvekili Sadi Binay'ın, Bi
lecik'te muattal biraküan ipek flatür fabrikasına 
ddhr tora önergesi ve Ticaret Bakam Naim Ta-
lû'nun yazüı cevabı, (7/1275) 

* * & 0 * * 
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- . . . -•••• Sayın Meclis Başkanlığına •'% 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet lerinizd saygılarımla arz ve rica ederim. 

[Bilecik Milletvekili 
'Sadi Binay 

1. — Batının en fukara ili ve İstiklâl Sava
şı Gazisi güzel Biiecik'in Bizans devrinden iti
baren ipdkçilük diyarı olduğu ve Osmanlı saray
larını süsleyen ipelk kadifelerin yalnız Bilecik'
te imal edildiği malûmdur. Hal böyle ilken Bi
lecik'teki ipek flatür fa}brikasının hangi sebep
le yıllardan beri muattal bırakıldığının ve ça-
lıştıriılması için neler düşünüldüğünün tafsilen 
açıklanması? 

2. — Yaşayabilmesi ve rekabet etmesi yönün
den Bilecik'teki Konserve Fabrikasının (Bil-
ifeon) tevsii zaruri olduğu anlaşılmıştır. Düşün
celeriniz? 

3. — Kooperatifçiliğin Bliecik^e gelişmesi 
yönünden taşanlarınız ? 

• 4# — Bileeilk'ıte zirai kredilerin inkişafını 
nasıl destekliyorsunuz? Bilecik ne zaman projeli 
zirai krediler bölgesine alınacaktır. Hayvancı
lık nasıl desteklenecektir? 

T. C. 
fHearet Baikanlığı 2 9 . 1 1 . 1 9 7 2 

Teşjkilâtlanldmma Grn. Md. 
Dosya No.: XII -15/21185 

Millet Meelisi Başkanlığına 

İlgi : 23 . 9 . 1972 tarih ve 6423/48509 - 7 / 
1275 sayılı yazınız. 

Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın Bileeaık*te 
muattal bırakılan ipek filatür fabrikasına dair 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. — Biledik İpek Flatür Fabrikası, uzun 
yıllardan beri ipek kozacılığı yapan bir bölge 
olan Bilecik ilinin ekonomik hayatında mühim 
bir yeri olduğu kanıisı ile Bursa Koza Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği tarafından 1951 yılın
da inşa ettirilmiş, 1959 yılma kadar çalıştırılmış, 
fakat bu süre zarfında 12 - 13 milyon lira zarar 
etmiş olması nedeni ile kapatılmıştır. 

Yaptırılan incelemeler Sonucunda Bilecik'te-
*' ki bu fabrikanın çalıştırılmasının rantabl olma

dığı anlaşılmış olduğundan memleketimizden 

1 "her sene İhraeedilen takriben 800 ÖÖÖ Kg. yaş 
'kozayı dünya piyasalarının arzu ettiği 'kalitede 
ipek imal ederek ipek halinde ihracetme olana
ğını verecek 'modern bir filatür tesisi kurulması 
teşebbüsüne geçilmiştir. 

Bu cümleden olaralk Japon «Nissan Motor 
Oo, Ltd» Firması ile temas edilerek lüzumlu 
projeler hazırlanmış; Devlet Plânlama Teşkilâ
tından teşvik belgesi; Sanayi Ve Teknoloji Ba-

l kanlığından resmî sektör yatırıımları uygunluk 
belgesi ve yerli imal durumu belgesi; Maliye 
Bakanlığından da resmî sektör ihtiyaç belgesi 
temin edilmiştir. 

I Ancak kredi temininde istenilen netice elde 
edileımemiştir. 

İT, C. Ziraat Bankası bu iş için kredi verme
yeceğini bildirmiştir. 

'Türkiye Halk Bankasına bu mevzuda yapı
lan müracaatın ise, 2834 sayılı Kanuna göre Ta
nım Satış Kooperatifleri Birliklerine ait gayri-
ımenkulleırin ipotek ve haciz edilemiemıetsi, Bursa 
Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin ye
terince teminat verememesi; satış hâsılatının 
T. C. Ziraat Bankasına rehinli bulunması; or-

I talk kooperatifler zararla çalıştık] arından müte
selsil kefaletin bir teminat sayılamayacağı gi
bi sebeplerle reddedilmiş olması yüzünden kre
di temini imıkânsızlaşmış bu nedenle de modern 
filatür fabrikası projesi akamete uğramıştır. 

I Bu durumda mezkûr birlikçe eldeki filatür 
fabrikasının herhangi bir talip çıktığı takdirde 
amortisman masraflarını karşılayacak bir be-

I delle kiraya verilmesi; bu mümkün olamaz ise 
mahallinde teşebbüse geçilerek ortak temin edi
lip takriben 9 milyon lira sermayeli bir anonim 
ortaklık kurulmasına ve birilikçe bu ortaklığa 

j katılıp eldeki tesiısileıli ortaklığa aynî sermaye 
olaralk koymak suretiyle bir setli modern fila
tür fabrikası tesisi kararlaştırılmıştır. 

2. — Bilecik'teki konserve fabrikası mev
zuuna gelince : 

Bu fabrika T. C. Ziraat Bankasının 3 258 000 
liralık sermaye hissesi ile iştiraki bulunan Yur-
taş Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. §. ııin ünite
leri arasındadır. 

ıŞinkete muhtelif tarihlerde döner sermaye 
ihtiyacını temin, hayatiyetini idame mafcsadıyle 
açılan kredilerin halihazır bakiyesi 12 282 276 

I lirayı bulmaktadır. 
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Şirketçe borçlarının tasfiyesi hususunda her
hangi bir çaba gösterilmediği gibi yıllık 'faizleri 
dahi ödenmemektedir. 

Esasen Tünk Ticaret Kanunu ve şirket sta
tüsüne göre yönetim kurulu ile idare edilen şir
ketin bundan böyle 23 sayılı Kanuna göre te
şekkül edecek müdürler kurulu ile yönetimi hu
susunda Başkanlığımızca tebligatta bulunulmuş
tur. 

Açıklanan bu malî ve idarî duruma ilâveten 
irrantabl bir ünite olmaktan kurtulamayan şir
kete daha fazla fon bağlanması düşünülmemek
tedir. 

3. — Adı geçen ilimizde 14 adet tanım kre
di kooperatifi meveudolup 9 928 ortağı bulun
maktadır. Bilecik-ilimizle bağlı tarım kredi koo
peratifi ortaklarının kredi ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere, 1972 dönemi için 12 380 000 liralık 
kooperatif plasmanı tahsis edilmiştir. 

Sözü geçen bölgemize bağlı tarım kredi koo
peratiflerinde, kooperatifçiliğin gelişmesi yö
nünden ortam müsaidolup tahsilat nispeti de 
yüksek olduğundan olumlu çalışmalara gelecek 
yıllarda da devam edilecek ve tarım kredi koo
peratifi ortaklarının kredi ihtiyaçları tam ve 
zamanında karşılanacaktır. 

4. — Bilecik ilinde kontrollü zirai kalkınma -
kredisi uygulamasına henüz başlanılmamıştır. 

Programın hangi illerde uygulanacağına Ba
kanlığımız ile Maliye, Tarım Bakanlıkları, Dev
let Plânlama Teşkilâtı, Amerikan Yardım He
yeti ve T. C. Ziraat Bankası temsilcilerinden 
meydana gelen Esasları Tespit Komitesince ka
rar verilmektedir. 

Söz konusu ilin programa alınıp alınmaya
cağı hususu 1973 yılı içinde toplanacak komite
nin tetkikine sunulacaktır. 

(Bilecik bölgesinde tapu kadastro işleri ikmal 
edilmemiş olduğundan çiftçilerimizin en çok 
rağbet ettiği kredi müteselsil kefaletle banka 
şubesi yetkisi dahilinde açılan çevirme kredile
ri olup il merkezinde kısa vadeli bu nevi kredi
ler için muhassas 4 190 000 liralık plasmanla 
hububat, bakliyat, sebze, bağ, meyva ve zeytin 
müstahsillerinin yıllık çevirme, kimyevî gübre 
ihtiyaçları karşılanmakta, traktör, iş ve çift, 
irat hayvanları temini için de 2 500 000 liralık 
plasman tahsis edilmiş bulunmaktadır. Banka
nın Bileeik'e bağlı şubelerinde ceman 15 578 000 
liralık plasmanları dahilinde çiftçilerin ziraî ko

nudaki dilekleri mütalâaya alınmaktadır. 
'Diğer taraftan, son yıllardaki istihsal mas

raflarında meydana gelen artışlar dikkate alı
narak çiftçilerin ihtiyaçlarını yeteri kadar kar
şılayabilmek maksadıyle dekar başına verilen 
kredi miktarları da günün şartlarına göre ayar
lanmış bulunmaktadır. 

Hayvancılık konusundaki kredi talepleri iste 
Ziraat Bankasınca, mevzuatı hükümleri daire
sinde incelenerek ihtiyaçları ölçüsünde karşılan
makta ve bu konuda ilâve plasmana ihtiyaç ol
duğu takdirde, istek nispetinde plasman tahsis 
eöülmektedir. 

Keyfiyet bilgilerinize arz olunur. 
'Ticaret Bakanı 

•N. Tulü 
16. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 

Bilecik îlinde ziraat meslek okulu açılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi 
ve Tarım Bakanı llyas Karaöz'ün yazılı cevabı 
(7/1276) 

Sayın Meclis Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sayın Tarım Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

Bilecik Milletvekili 
Sadi Binay 

1) Bilecik ve ilçelerinde ziraat meslek oku
lu, teknik bahçevan okulu, yem fabrikası, süt 
fabrikası gibi tesisler kurmayı düşünüyor mu
sunuz? 

2) Batı'nın en fukara ili, İstiklâl Harbi ga
zisi ve geçimini yalnız ziraatle temin eden Bile
cik ve ilçelerine genel müdürlüklerinizin 1973 
yıl ve Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde ne gi
bi yatırımlar yapılmasını tasarlıyorsunuz? 

3) Bilecik'in kalkındırılması konusundaki 
düşünce ve tavsiyeleriniz nelerdir? (İpek böcek
çiliği, şerbetçiotu, kooperatifçilik, gıda endüst
risi, hayvancılık, soğuk hava depoları v.s.) 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 13 . 11 . 1 9 7 2 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 720/74888 . 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 23 . 9 . 1972 gün Kanunlar Müdürlü

ğü 6424/48510-7/1276 sayılı yazı. 
Bilecik îlinde ziraat meslek okulu açılması

nın düşünülüp düşünülmediğine dair Bilecik 
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Milletvekili Sayın Sadi Binay'm Bakanlığımıza 
yönelttiği yazılı soru önergesi cevabının iki nüs
ha olarak eklice sunulduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

llyas Karaöz 
Tarım Bakanı 

Bilecik İlinde ziraat meslek okulu açılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Bilecik Mil
letvekili Sayın Sadi Binay'm yazılı soru öner

gesinin cevabı 

1. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ta
rım eğitimi ve öğretimiyle ilgili ilke ve politi
kasına uygun olarak memleketimizin her ilinde 
bir ziraat meslek okulu açılması öngörülmekte 
ise de, bu okul mezunlarının şimdiki halde ka
mu ve özel sektör ihtiyaçları ile çalıştırma ola
nakları araştırılmadan yeniden ziraat meslek 
okulu açılması ve mevcut kapasitenin genişletil
mesi uygun görülmektedir. 

1972 yılında Bilecik İlinde yapılacak yatı
rımlar ekli 1 nci No. lu cetvelde gösterilmiş
tir. 

1973 yılında yatırım hedefleri nispetinde ar
tırılacaktır. 

Bilecik, Sakarya - Eskişehir ve Bursa illeri
nin hemen hemen ortasında (bulunan bir il olması 
bakımından bu üç ilde bulunan veya kurulacak 
olan bir süt tesisinin hammaddesini teşkil eden 
sütün temini kolaylıkla mümkündür.. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde Bilecik, 
yer almamış olmasına rağmen özel sektör tara
fından herhangi (bir süt tesisinin kurulması ha
linde, bu tesis için Bakanlığımızca gerekli bütün 
teknik yardım ve bilgilerin verilmesi mümkün 
olduğu gibi, ortaklık keyfiyeti de düşünülebilir. 

8 400 ton kapasiteli Ankara, 15 000 ton ka
pasiteli Adapazarı, 22 500 ton kapasiteli Bursa, 
12 500 ton Birinci tstanibul, 37 '500 ton İkinci 
İstanbul Yem fabrikaları halen faaliyettedir. 
37 500 ton kapasiteli ikinci Ankara fabrikası da 
1972 yılı sonuna doğru işletmeye açılacaktır. 
Ayrıca iştirakimiz bulunan 10 000 ton kapasite
li Eskişehir fabrikasıda faaliyettedir. 

Bu fabrikaların tek vardiyada toplam kapa
sitesi 143 400 tondur. Çift vardiyede 300 000 
ton yem üretmek mümkün (bulunmaktadır. 

Bu itibarla yukanda sayılan fabrikaların he
men hemen hepsinin hinterlandında bulunması 

I ve yem sanayi yeminin Eskişehir, Adapazarı ve 
Bursa Yem Fabrikalarından kolaylıkla temin 
edilmesinin mümkün bulunması nedenleriyle 
şimdilik Bilecik'te bir yem fabrikası kurulması 
düşünülmemektedir. 

I I I - İlde hayvancılık genellikle (bölgemin be-
lirfgin olan yerli ırkları ile yapılmaktadır. Ye
tiştiriciler genellikle teknik bir hayvancılıktan 
uzak, kendi bilgi ve geleneklerine göre hayvan
cılık yapmaktadırlar. Son istatistiklere göre Bi
lecik İlinin hayvan sayısı, hayvansal ürünler 
üretimi, birim başına verim ekli 2 No.lu cetvel
de gösterilmiştir. 

Bu tablonun tetkikinden, Bilecik İli hayvan 
varlığı yönünden diğer illerimizle mukayese edi
lince büyük bir hayvan potansiyeline sahibolma-
dığı •görülür. 

Süt veriminin sığırlarda 809 Kg, koyunlar
da ise 60 Kg. olarak Türkiye, ortalamasından 
biraz daha iyi olduğu görülmektedir. 

I Gerek karkas ağırlıkları ve gerekse yapağı 
ve tiftik yönünden de birim başına verimler çok 
düşük bulunmaktadır. 

I III - 11 hayvancılığının geliştirilmesi için 
düşünülen tedbirlere gelince i 

1. — Köylerde mevcut yerli ırktan, özellikle 
suni tohumlama yolu ile veya yüksek vasıflı 
boğalar kullanmak suretiyle çeşitli kan dereceli 
hayvanlar elde etmek, 

2. — Köy sürülerinin ıslâhı ile birlikte, yem 
bitkileri ziraatı ve teknik bilgi bakımından ye
terli olan özel işletmeleri saf kültür ırkı damız
lıklar temin etmek suretiyle «Nüve İşletmeler» 
halinde organize etmek ve bunlardan çevre 
şartlarına uygun damızlıklar elde ederek, çev
renin saf kültür ırkı damızlık hayvan ihtiyacını 
sağlamada yardımcı olmak, 

3. — Islâh çalışması yapan köylerde verim 
kontrolleri yapmak ve gerekli kayıtlan tutmak, 
yüksek verimli hayvanlar elde tutularak düşük 
/verimlileri elden çıkarmak suretiyle hayvan sa
yısını azaltmak, 

4. — Islâh çalışmalarına başlayan loöylerde 
«Hayvan Yetiştirme Dernekleri» veya Koopera
tifleri kurmak ve bu dernekleri birleştirerek 
«Yetiştirme Birliği» haline getirmek, 

I
' 5. — Bu çalışmalara paralel olarak yem 

•bitkileri ziraatının geliştirilmesine, çayır ve 
meralann ıslâhına hız vermek, 
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6. — Programa alınacak köylerde, hayvan 
ıbakım ve yetiştirilmesi konularında üreticiyi 
yoğun bir eğitime tabi tutmak, 

Tarım ürünleri arasında, havansal ürünle
rin pazarlama şartları özel bir önem taşıdığın
dan i 

a) Ele alınacak bölge hayvancılığı ile bir
likte hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve 
korunması maksadıyle üreticilerin dernekleri 
veya kooperatifler yoluyle pazarlama işlerinin 
örgütlenmesini sağlamak, 

iBu suretle memleketimizde yüksek olan pa
zarlama masrafları da asgariye düşürülmüş ve 
yetiştirici korunmuş olacaktır. 

b) İstihsal edilecek hayvansal ürünlerin 
değerlendirilmesinde, ürünlerin, taşıma, depola

ma ve işlenmesi konusunda eğitilmeleri zorunlu 
bulunmaktadır. 

IV - Bursa ilinden sonra ikinci derecede ko
za üretimi yapan Bilecik ilinin hibrid ipekböce-
ği tohumu ve dut fidanı ihtiyaçları karşılan
maktadır. 

Ancak ipekböceği tohumlarından daha faz
la koza elde edilebilmesi için müstahsillerin 
tohumlarının toplu inficar evlerinde, uygun tek
nik şartlar altında inficar ettirilmesi gerekir. 
Ayrıca bugün için çok demode olmuş flaıtür te
sislerinin modernleştirilmesi suretiyle standart
lara uygun ham ipek ve ipek ipliği elde edilme
si mümkün olacak ve ipekböcekçiliği daha cazip 
bir hale -gelmiş olacaktır. 

Arz olunur. 

I No.lu Cetvel 

Sıral 
No 

Projenin Adı Karakteristiği 
Dönüm Adet 

1972 Yılı 
Yatırım Toplamı 

1 
:2 
3 
4 
5 
6 

A - GENEL BÜTÇE 

1 - Tarım Sektörü 
a) Teknik Ziraat Müdürlüğü Yatırımları 

Bağcılık aşılama faaliyeti 15 Dk. 
'Standart zeytin nüvelik tesisi 3 0O0 
Zeytin aşılama ve geliştirme 1 000 
Yabanî antepfıstığı aşılama 1 000 
Toplu meyvelik tesisi 40 
Yabani ağaçların aşılanması 2 500 

3 7150 
15 000 
3 000 
2 000 

aö ooo 
7 500 

Toplam. 46 250 

b) Kurumlar Yatırımları 

ttoafcme ÎStta^yoım Müdürlüğü : 

7 

•8 
9 

10 

İhracata dönük üzüm 
yetiştiriciliği için çimlendirme 
binası ve inşaat* 
Arazi ıslâhı 
Fidan üretimi 
Mevcut arazilerin ıslah ve 
sulaması tesisi 

Teknik Zira it Müdürlüğü ve Kurumlar Yatının 

60 Dk. 

10 Dk. 

t 

mn 

Gen< 
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2 500 

Toplamı. 

120 OOO 
30 000 
5 000 

6 500 

161 500 

207 750 
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2Nto.ılu üstvel 

Manda (Baş) 
Sığır (Baş) Manda Mânda Manda Koyun Keçi 

İnek öküz Bana İneği (öküz) Yavrusu (Baş) ?(Baş) 
Tiftik 

(Baş) 

27 041 28'2ı80 32 498 1950 1 3 8 5 885 170 820 136340 12 050 
Aynı yıl istatistiklerine ögre 'hayvansal ürünler üretimi ve birim başına ortalama verimlerde 

şöyledir : 

Sığır 
Süt Üretimi 

Manda Koyun Keçi 

Hayvamisal Üretim (Ton)' 

Sığır 
Et Üretimi 

Manda Kovuni Keçi 

13 130 1 530 '6 550 5 880 285 60 
Yapağı Üretimi Deri Üretimi 

Yapağı Kıl Tiftik (Toplam) 

80 125 

290 25 20 25 525 

'Binim ibaşma ortalama verim : 

Verim yönü. Hay. nev'i Hay. basma orta. 
iverim (Kg)) 

•Süt 
Et 
Süt 
E t 

Sığır 
Sığır: 
Koyun! 
Koyun! 

809 
49 
60 
12,5 

Not : Et üretimi Belediye ^mezbahalarında kesilen Ifier yaştaki hayvanları kapsamaktadır. 

17. — Bilecik Miletv ekili Sadi Binay'ın, Bi
lecik İlinde 1973 yılında yapılacak yatırımlara 
dair soru önergesi ve Orman Bakanı Selâhattin 
İnal'm yazılı cevabı (7/1277) 

Sayın Meclis Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sayın Orman Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

Bilecik Milletvekili 
Sadi Binay 

1. Bilecik İlinde 1973 yılında ve Üçüncü Beş 
Yıllık Plân döneminde yapıliaeak ağaçlandır
ma, orman yolu ve bina gibi tesis yatırımları 
neler olacaktır? 

2. Fakir orman köylerinin kalkındırılması 
yönünden OE-Köy'ün Bilecik'te şimdiye kadar 
yaptırdığı ve (bundan sonra yapacağı faaliyetler 
ve köylüye yardımlar nelerdir? 

3. Orman 'endüstrimizin inkişafı yönünden, 
ORÜS'ün şimdiye kadar yaptığı yatırımlar ne
lerdir? Yıllar itibariyle gerçekleşme itibariyle 
gerçekleşme yüzdesi ve varsa gecikme sebepleri 
nelerdir? 1973 ye Üçüncü Beş Yıllık Plân dö
nemindeki yatırım tasarıları nedir? 

4. Bilhassa dar gelirli vatandaşları muzda-
rip eden yakacak ve yapacak fiyatlarının gitgi
de artması karşısında ne gibi tedbirler dünü-
yorsunuz? 
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T. C. 
Orman Bakanlığı 20 . 10 . 1972 
özel Kalem Müd. 

Sayı : 01-2097 
Konu : Sadi Binay'm yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 23 . 9 . 1972 tarih ve Kanunlar Mü

dürlüğü 6425-4855-7/1277 sayılı yazınız. 

Orman Bakanlığı 

• Bilecik Milletvekili Sayın Şadı Binay'm, Bi
lecik İlinde 1973 yılında yapılacak yatırımlara 
dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabî muhtı
ra, iki nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Selâhattin İnal 
Orman Bakanı 

Bilecik Milletvekili Sayın Sadi Binay'm, Bilecilk ilinde 1973 yılında yapıkıcak yatırımlara 
dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabî muhtıra 

1. Bilecilk ilinde 1973 yılında yapılması plânlanan yatırımlar aşağıda gösterilmiştir: 
(Bin TL.) 

P r o j e a d ı Program hedefi Proje tutarı 

Orman yolları 

İşletme kuruluşları 
Binalar 
Su tesisatı 
Elektrik teslis atı 
Telefon tesisatı 
Muhtelif tesisler 
Tesisat, tamirat 

1. Bilecik 5 Km. yeni yol 
2. Kozpınar yolu iltisakı Kozpınar 

. yolu (2,5 Km.) 
3. Sofular - Kömürsü yolu (1,5 Km.) 
4. Kömürsü - Çiçekaılanı (1 Km.) 

100 

50 
30 
20 

Toplam 

1 'adet ikmal inşaatı 
1 adet proje 
1 adet proje 
3,5 Km. 

200 

35 
5 
2 
5 
6 

70 

Toplam 
Orman içi ağaçlama 
(100 ha. bakım çalışması) 

123 
22 

1974 - 1977 yıllan yatırımlarının il ve ilçe
lere dağılımı yapılmadığı için, bu konuda de
taylı bilgi verilememiştir. 

2. Orman köylerinin kalkındırılması yö
nünden; Bilecik iline Orman İşletmesi ve Dö
ner Sermayesi Yönetmeliğimin 42 nci maddesiy
le kurulan fondan bugüne kadar, dam örtülüğü 
bölümünden 33 528 TL. ve fennî arı kovanı 
bölümünden 5 125 TL. kredi yardımı yapılmış
tır. Bilecik ili dahilindeki orman köylerinden, 
42 nci madde hizmetleriyle ilgili olarak bu 
krediler dışında başkaca kredi isteği vâki ol
mamıştır. 

Bilecik ili, ORKÖY Genel Müdürlüğünün 
1973 yılı çalışma programı kapsamı dışında bu
lunmaktadır. Öncelik sırasına göre ilerika yıl
larda programa alınabilecektir. 

Ancak, 1973 yılında, Bilecik iline bağlı or
man köylerinden gelecek ferdî kredi istekleri
nin, plasman durumuna göre ve sıra gözetile
rek karşılanmasına çalışılacaktır. 

3. Orman endüstrimizin inkişafı yönün
den, ORÜS Genel Müdürlüğünün şimdiye kaı-
dar yaptığı yatırımlar, yıllar itibariyle gerçek
leşme yüzdesi ve gecikme sebepleri Üe, Üçüncü 
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Beş Yıllık'Plân döneonindeki yatının tasarıla
rı aşağıda gösterilmiştir : 

I. ve II. Beş Yıllık Kalkınma plânlarında 
orman ürünleri üretlimine paralel olarak mev
cut kereste fabrikalarının modern teknolojiye 
uygun şekilde yenilenerek geliştirilmesi ve ay
nı zamanda küçük olan kapasitelerinin normal 
seviyeye çıkartılması, entegre düzende yeni 
tesisler kurulması ve bu suretle miktar ve ka

lite bakımından arzu edilen seviyeye ulaşıla
rak, iç tüketim fazlası mamuMeria ihraç edil
mesi hedef olarak alınmıştır. 

Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlü
nün kuruluşundan ( 5 . 1 . 1970ı) bu yana yapı
lan yatırımların program ve gerçekleşmeleri 
yıllara göre aşağıda gösterilmiştir. 

A) 1970 yılı yatırımları : 

Yatırımın efesi 

a) 7 adet kereste fabrikasının teknolojik yenilenmesi (Akkuş, 
Ardeşen, Cide, Ayancık, Bolu, Dursunbey, Eskipazar) 

b) Yeni kuruluşlar (Artvin, Lif - Levha, Bolu ve Ayancık 
Yonga Levha, Bartın ve Demirköy Kereste, Antalya Amba
laj sandığı tesisleri) 

e) İdame tamamlama yatırımları (fabrikaların idame ve ta
mamlamaları için) 

d) Nakil vasıtaları yatırımları 
e) Etüt ve proje giderleri (Fizibdlte etütleri) 

Genel yekûn 

Program 
Gerçekleşme 

Miktarı Yüzdesi 

19 106 00Q 6 488 000, 

42 859 000 16 561 000 

34 

39 
2 544 000 
491 000 

2 50O 000 

13 931 000 
470 000 

— 

155 
96 
— 

67 50O 000 27 450 000 41 

1970 yılı içerisinde Akkuş, Ardeşen, Cide Kereste fabrikalarının teknolojik yenilenmeleri ile 
yeni kuruluşlardan Bartın Kereste ve Antalya Ambalaj tesisleri programa uygun olarak tamam
lanmıştır. 

Buna rağmen Ayancık ve Bolu Yonga LevhaFabrikaları ile Ayancık ve Bolu Kereste fabri
kalarının dışarıdan ithali gereken makinalaırı için gerekli döviz transferlerinin gecikmiş olması 
gerçekleşme yüzdesinin düşmesine sebebolmuştur. 

B) 1971 yılı yatırımları : 

Yatırımın efesi Program 
Gerçekleşme 

Miktarı Yüzdesi 

a) 6 adet kereste fabrikasının teknolojik yenilenmesi (Ayan
cık, Bolu, Dursunbey, Eskipazar, Bafra, Borkça) 

b) Yeni kuruluşlar (Artvin, Lif - Levha, Bolu ve Ayancık 
Yonga Levha, Demirköy kereste ve Vezirköprü Entegre 
tesisleri) 

c) idame tamamlama yatırımları (Fabrikaların idame ve ta
mamlamaları için) 

d) Nakil vasıtaları yatırımları 
e) Etüt - proje giderleri' (Fizibilite etütleri) 

16 375 000 11 501 000, 

31 İ599 0,00 42 436 000 

70 

134 

3 735 000 
491 000 

2 000 000 

5 735 000 
770 000 

— 

145 
157 
— 

Genel yekûn 54 200 000 60 106 jOOö 111 

1971 yılında yeni kuruluşlardan Demirköy Kereste Fabrikası tamamlanmış, teknolojik ye-
nîlem'eye taibd tutulmak üzere programa alınan Dursunbey, Eskipazar, Bafra re Borçka kereste 
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fablukaları ile yeni kuruluşlardan Vezirköprü Entegre tesisi için ileriki yıllarda (1972 - 1973) 
finansman kaynağı temin edilememesi ve başlanmış bulunan diğer projelere öncelik verilmesi ne
deni ile bu projelerde harcama yapılmamış ve III . Beş Yılllik Plân dönemine ertelenmiştir. 

C) 1972 yılı yatırımları : 
Gerçekleşme 

Miktarı Yüzdesi Yatırımın dinsi Program 

a) 2 adet kereste fablukasının teknolojik yenilenmesi (Bolu, 
Ayancık) 

b) Yeni kuruluşlar (Artvin Lif - Levha, Bolu ve Ayancık 
Yonga - Levha, Bolu Kontrplâk ve Kaplama Levha tesis
leri) 

c) İdame tamamlaına yatırımları (Fabrikaların idame ve ta
mamlamaları için) , 

d) Nakil vasıtaları yatırımları 

e) Etüt - proje giderleri (Fizibilite etütleri) 

Genel yekûn 

D) 1973 yılı yatırım teklifleri : 
Finansman kaynağı temininde güçlük çekil

mesi nedeniyle 1973 yılında da, başlanmış ve 
uygulamaları ileri safhaya gelmiş projelerin 
bitirilmesine -ağırlık verilmJiş, bunların dışın
da yeni bir projeye yer verilememiştir. 

E) III. Beş Yıllık Plân dönemi yatırım 
projeleri teklifleri : 

a) Teknolojik yenilemeler : 
Eskipazar, Bafra, Borçka ve Dursunbey 

Kereste fabrikalarının teknolojik yenilenmele
ri ve kapasitelerinin arttırılmaları projeleri. 

b) Yeni kuruluşlar : 
1. Bolu Kereste Fabrikasına entegre olmak 

üzere 20 000 takım/yıl kapasiteli ev mobil
yaları fabrikası ile 2 500 «adat/yıl kapasiteli 
prefabrike ev imalâtı fabrikası; 

2. Düzce Kereste Faibrikasına entegre ol
mak üzree 50 000 adet/yıl kapasiteli okul mo-
'bilyaları faıbrükası; 

3. Antalya'da kâğıt ve kereste entegre 
projeli ile ilgili olmak üzere 100 000 M8/yıl 
tomruk imalât kapasiteli 1 adet kereste fabrikası 
ve 20 000 W/yû tomruk imalât kapasiteli! kontr
plâk fabrikası; 

14 717 000 Uygulama devam 
etmektedir. 

41 883 000 Uygulama devam 
etmektedir. 

3 300 000 Uygulama devam 
etmektedir. 

75 000 Uygulama devam 
etmektedir. 

25 000 Uygulama devam 
etmektedir. 

60 000 000 

Projeleri I I I . Beş Yıllık Hân dönemi içioı 
teklif edinmiştir. 

4. Yakacak ve yapacak ödün fiyatlarının 
gitgide artması karşısında düşünülen tedbir
ler: 

6831 sayılı Orman Kanununun 34 ncü mad
desi gereğince, yakacak odunun yüzde yüz'e 
kadarı, istihsal ve nakliyatını yapan işçilere 
pazar ihtiyacı olarak, maliyet bedelleriyle 
verilebilmektedir. 

Pazar ihtiyacı olarak verilen bu odunların 
zamanında pazar yerlerine sevk edilmemesi ve 
birkaç aracıdan geçtikten sonra ihtiyaç sahip
lerine intikal etmesi fiyat artışına söbep oldu
ğundan, bu durumu önleyici tedbirler üzerin
de durulmaktadır. 

Yakacak odun fiyatlarının muvazenede tu
tulabilmesi için de, piyasaya daha çok mal ar
zına çalışılmaktadır. 

20 . 10 , 1972 
Osman N. Kalaycıoğlu 

Bakanlık Müşaviri 

18. — Büecih Milletvekili Sadi Binay'ın, Bile
cik ilindeki turistik yerlerin İslahının düşünülüp 
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düşünülmediğine dair sora önergesi ve Turizm 
ve Tanıtma Bakam Erol Yılmaz Akçal'ın yazılı 
cevabı (7/1278) 

Sayın Meclis Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Tu

rizm ve Tanıtma Bakanı tarafından cevaplan
dırılmasına delâletlerinizi saygılarımla arz ve 
rica ederim. 

Bilecik Milletvekili 
Sadi Binay 

1. Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş beşi
ği ve İstiklâl Savaşı Gazisi güzel Bilecik'in Ede-
bali Sitesi (Bilecik), Söğüt Ertuğrul Gazi Si
tesi Vezirhanı gibi tarihî turistik yerleri mevcut
tur. Bunların onarılması ıslâhı v. s. gibi hu
suslarda yardım tasarılarınız nelerdir? 

2. Batının en fukara ili olan Bilecik'in tu
ristik yönden kalkındırılması için bir etüdünüz 
var mıdır? 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 17 . 11 . 1972 
Plânlama Dairesi Başkanlığı 

M. P. M. 
Dosya : 1913 

Sayı : 2097-20159 

Konu : Bilecik Milletvekili Sa
di Binay'in önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü) 
İlgi : 23 . 9 . 1972 gün ve 6426/24512/7/1278 

sayılı yazınız. 

İlgi de kayıtlı yazı eki önergede değinilen 
iki konu incelenerek aşağıda açıklanan husus
lar tespit edilmiştir. 

1. Söğüt Ertuğrul Gazi Vezirhanı ve Ede-
bali Sitelerinin onarılması ve çevresinde gerekli 
birtakım değişikliklerin yapılabilmesi için, Sö
ğüt ilçesi Belediye Başkanlığının Kaymakam im
zasını taşıyan 1 . 10 . 1971 sayılı yazısına istina
den Bakanlığımın 1971 yılı bütçesinden 50 000 
lira para yardımı yapılmıştır. Türbe civarında 
park, yüzme havuzu ve tarihî folklorik spor 
gösterileri için de bir tören alanı yapılması uy
gun görülmüştür. 

Bu yardımı müteakip, yine Söğüt Belediye 
Başkanlığının . 3 . 5 . 1972 tarih ve 311 sayılı 

yazısıyle yeni bir para yardımı talebinde bulu
nulmuş ve bu defa Bakanlığımın 1972 bütçesin
de Söğüt ilçesine 40 000 TL. yardımda bulunul
muştur. 

11 Turizm Komitesinin üçüncü 100 000 liralık 
talebi ise bütçe yetersizliği nedeniyle karşılana
mamıştır. 

Yurdumuzda, Edebali, sitesi, Söğüt Ertuğrul 
Gazi sitesi gibi çok sayıda çeşitli devirlere ait 
tarihi ve arkeolojik değeri haiz eser mevcuttur. 
Genellikle tüm eserler gerek doğal şartların te
siri, gerek insan elinin tahribatiyle harabe hali
ne gelmişlerdir. Bu değerlerin ayakta kalabil
meleri ve canlılıklarını muhafaza edebilmeleri 
büyük para sarfını gerektirmektedir. Bu yatırı
mın temini ise, eserlere kendi bünyelerinde 
özelliklerine göre fonksiyonlar verilerek hem 
bir gelir kaynağı halinde kullanılmalarını ve 
hem de devamlılıklarını sağlamakla kabildir. 
Böylelikle, Devletin bütçesine yük olacak yerde, 
kendi olanaklarıyle yetinen birer tesis haline 
gelmiş olurlar. 

Ancak, bu tasavvurların gerçekleşmesi, ilgi
li bütün kuruluşların, Kültür Müsteşarlığının 
koordinatörlüğünde, bir araya gelerek gerçek
leştirecekleri çok uzun sürecek ciddî bir çalış
mayı gerektirmektedir. 

2. Yurdumuzun, turizm potansiyeline sa
hip yörelerini ekonomik açıdan daha yüksek bir 
düzeye plânlı bir şekilde eriştirebilmek için ger
çekleştirilmesi şart olan turizm fiziksel plânla
ma çalışmaları, turizm gelişmesi, kaynakların 
korunması, kullanılması ve yatırımlar açısından 
son derece önemli bir sorun oarak Bakanlığım
ca ele alınmıştır. 

Bilindiği üzere, 6/12209 sayılı Bakanlar Ku
rulu kararı ile Çanakkale - Balıkesir il hudu
dunun denize saplandığı nokta ile Antalya - İçel 
il hududunun denize saplandığı nokta arasında 
karasularımız bitişiği kıyı şeridinin 3 km. derin
liği turistik gelişme bölgesi olarak tespit edil
miş bulunmaktadır. Dolayısıyle Bakanlığımın 
çalışmaları bir program tahtında öncelikle bu 
alanın değerlendirilmesine yönelmiş olup bu 
meyanda halen yürütülmekte olan çalışmalar 
aşağıda açıklanmaktadır: 

a) 1/5000 ölçekli nâzım imar ve yerleşme 
plânı İmar ve İskân Bakanlığınca onanarak yü
rürlüğe girmiş olan Side projesinin imar uygu
lama plânlarının ve altyapı projelerinin gerçek-
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leştirilmesine ilişkin çalışmalar yürütülmekte
dir ; • • 

b) D. P. T. tarafından S. P. D. A isimli bir 
Danimarka firmasına yaptırılan Doğu ve Batı 
Antalya Turistik Gelişme ve Yerleşme plân
ları Turizm Koordinasyon Kurulunca onanması
na karşın İmar ve İskân Bakanlığınca tasdik 
görmediğinden hukukî geçerliğe kavuşamamış 
olup, ancak üstyapı yatırım önerilerinin değer
lendirilmesinde bir kriter olarak kullanılmakta
dır. 

c). Günay - Batı - Anadolu (Muğla) kıyı 
Bandı plânlamasının ilk iki safhasını teşkil eden 
araştırma ve değerlendirme çalışmaları tamam
lanmış, 1/200000 Ölçekli sentez çalışmaları ise 
tamamlanmak üzere olup, bu plânlamanın mü
teakip safhalarının 6 ay içinde tamamlanacağı 
öngörülmektedir. 

d) Süratle koruma altına alınması lüzumlu 
çok değerli doğal ve tarihi eserlerin yoğun bir 
şekilde mevcudolduğu Kapadokya'nm (Kay
seri, Niğde, Nevşehir) plânlaması araştırma saf
hasında olup, 8 ay içinde tamamlanacağı ön
görülmektedir. 

e) Ülkemizin iki en büyük kentini (İstan
bul ve Ankara) birleştiren karayolu üzerinde 
yüksek bir rekreasyon potansiyeli teşkil eden 
Abant Gölü çevresinin plânlaması için gerekli 
hazırlıklar yapılmaktadır. 

f) Dünya çapında bir turizm cazibe merke
zî olan İstanbul Metropoliten alanında bugüne 
kadar diğer sektörlerdeki plânsız gelişmeler ne
deniyle kısmen tahribolmuş bulunan rekreasyon 
ve turizm kaynaklarının rasyonel bir şekilde de
ğerlendirilmesi amacına yönelik çalışmaların 
süratle gerçekleştirilmesi için İmar ve İskân Ba
kanlığı büyük İstanbul Nâzım Plân Bürosu 
Başkanlığınca yürütülmekte olan çok yönlü met
ropoliten plânlama çalışmaları izlenmektedir. 

Gerek eleman durumu, gerek mevcut diğer 
koşullar yönünden Bakanlığımca bu alanların 
dışında plânlama çalışmalarına girişmek bugün 
için olanaksızdır. 

Ancak, bölge veya-yöre düzeyinde yürütül
mekte olan yukarıda belirtilen çalışmaların ya-
nısıra ülkemizde turizm değerlerinin yoğunlaş
tığı alanların ve bu alanların birbirine oranla 
öncelik sırasının saptanması amacını güden bir 
çalışmaya Bakanlığımca başlanmış bulunmakta

dır. Bu çalışmanın bitiminde Bilecik ili de be
liren öncelik sırasına göre ele alınarak plânlana-
bilecektir. 

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yukarıda 
sıralanan bütün çalışmaların uygulanabilir du
ruma geçmesi için İmar ve İskân Bakanlığınca 
onaylanması gerekmektedir. 

Turizm sektörü gelişiminin planlanması ve 
kaynakların kullanılması açısından halen mev
zuatta, kuruluşlar arasında görev ve yetki dağı
lımı bakımından boşluklar bulunduğu bir ger
çektir. 

Gerek plânlama çalışmalarında görev ve yet
ki dağılımının kesinlik kazanması, gerekse do
ğal ve.sosyo - kültürel değerlerin tahribata uğ
ramaması ve kontrollü bir gelişmenin sağlana
bilmesi sorunları Bakanlar Kurulunun tasvibini 
alarak T. B. M. M. ne sevk edilmiş bulunan 
«Kıyılar ve Turistik Alanlar kanun tasarısı» ka
nunlaştığı takdirde daha rasyonel ve gerçekçi 
bir şekilde ele alınarak çözümlenebilecektir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Erol Yılmaz Akçal 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

19. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, Bi
lecik İlinde Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
döneminde yapılacak yatırımlara dair soru öner
gesi ve Bayındırlık Bakanı Mukadder öztekin'in 
yazılı cevabı (7/1280) 

Sayın Meclis Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak sayın Ba

yındırlık Bakanı tarafından cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

Bilecik Milletvekili 
Sadi Binay 

1. Bilecik İnegöl, Bozüyük - Söğüt, Pazar
yeri - Söğüt GöLpazarı - Yenipazar - Nallıhan bağ
lantı yollarının, Nallıhan - Söğüt - Bilecik - Bursa 
karayolunun onarım ıslah ve yapımının ne zaman 
yapılacağı veya ikmâl edileceği? 

2. Söğüt - Eskişehir Devlet yolu ve Gölpa-
zarı - Bilecik Devlet yolu bağlantılarının ne za
man asfaltlanacağı? 

3. İnegöl - Bozüyük bağlantısının hangi se
beplerle Mezit deresi güzergâhından yapılmakta 
olduğunun ve niçin Pazaryerin'den bu kadar 
uzağa kaydırıldığının taf silen açıklanması? ̂  
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4. 1973 yılı yatırımları ve Üçüncü Beş Yıl
lık Plânda Bilecik için öngörülen yatırımlar ne
lerdir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 17 . 10 . 1972 

özel Kalem 
Sayı : A-Ol/1845 

Konu : Bilecik Milletvekili Sadi Bi
nay'm, yazılı sorusu, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 23 .9 .1972 gün ve 6428-48574/7-1280 

sayılı yazınız. 
Bilecik İlinde 3 ncü Beş Yıllık Kalkınma dö

neminde yapılacak yatırımlara dair Bilecik Mil
letvekili Sadi Binay tarafından verilen yazılı 
soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize arz 'ederim. 
Mukadder öztekin 
Bayındırlık Bakanı 

1. a) Bilecik - Yenişehir - İnegöl yolu, 
devamlı 'bakım altında ve her mevsim geçit ve
ren bir Devlet yoludur. Söz konusu yol Üçüncü 
Beş Yıllık Plân teklifleri' arasına alınamamıştır. 

Bilecik - Bozüyük - İnegöl güzergâhının Bo
züyük - İnegöl kesimi 1974 yılmda tamamlan
mak üzere 1972 yılı programının Devlet yolları 
devam eden emanet yol yapımı sınıfmdadır. 

b) Bozüyük - Söğüt il yolu 22 Km. uzun
lukta toprak bir il yoludur. Bilecik İlinde devam 
eden ve il yolları yapım ve onarım faaliyetleri
miz nedeniyle söz konusu yol Üçüncü Beş Yülık 
Plân teklifleri arasına alınamamıştır. 

c) Pazaryeri - Söğüt yolunun Pazaryeri -
Bozüyük arası 1972 programında olup Bozüyük -
Söğüt arasının durumu yukarıda (lb) fıkrasında 
açıklanmıştır. 

d) Gölpazarı - Yenipazar yolu 37 Km. uzun
lukta, her mevsim geçit veren ve devamlı bakım 
altında (bulundurulan stalbilize bir il yoludur. 

Yenipazar - Nallıhan arasında Devlet ve il 
yolu ağlarına dahil direkt bir yol yoktur. 

e) Nallıhan - Söğüt - Bilecik - Bursa yo
lunun, Söğüt - İnhisar - Eskişehir hududu kesi
mi 1974 yılında tamamlanmak üzere 1972 prog
ramının il yollan devam eden emanet yol yapı
mı sınıfmdadır. 

Büecik - Söğüt arası Bilecik - Söğüt - Eski
şehir ayrımı projesi olarak 1974 yılında tamam
lanmak üzere 1972 yüı programının Devlet yol
ları yeni geçit onarım smıfmdadır. Onarımı bi
tirilen Bilecik - Söğüt arasının asfatlı kaplaması 
Ibu yıl yapılmıştır. 

Bilecik - Bursa arası devamlı bakım altında 
(bulundurulan ve her mevsim geçit veren bir 
Devlet yoludur. 

2. a) Söğüt - Eskişehir yolu çalışmaları 
hakkında (1-e) maddesinde bügi sunulmuştur. 
Söz konusu yolun, onarımının tamamlanmasını 
müteakip asfaltlanmasına çalışılacaktır. 

b) Gölpazarı - Bilecik yolu devamlı bakım 
altında bulundurulan ve her mevsim geçit ve
ren bir Devlet yoludur. Söz konusu yolun asfalt
lı kaplama yapımına hazırlanması ve asfaltlan
ması hususları Üçüncü Beş Yıllık Plân teklifleri 
arasına alınamamıştır. 

3. Bursa - Ankara Devlet yolunun standart 
olarak inşa edilmemiş olan İnegöl - Bozüyük ara
sında yeni Devlet yolu güzergâhının tespiti ve 
projelendirilmesi için uzun süre çalışılmıştır. 

Yeni güzergâhın Pazaryeri'nden geçerek Ahi 
Dağı üzerinden gitmesi veya Mezit vadisini ta-
kiibetmesi hususunda verilecek kararın hiçbir 
şüpheli tarafı kalmaması için her iki güzergâhın 
da projesi yapılmıştır. Bu çalışmaları müteakip 
yapılan rantabilite hesapları, Mezit vadisi güzer
gâhının ekonomik olduğu sonucunu vermiştir. 

DPT. ilgililerine projeler üzerinde verilen 
izahat sonunda rantaibiliteliği teslim edilen söz 
konusu iş yapım programına girmiştir. 

4. Bilecik İli içinde Üçüncü Beş Yıllık Plân 
yatırımlarının Devlet ve il yolları teklifleri ara
sına alınmış yeni yatırım projesi yoktur. Bu dö
nemde, başlanmış işlere devam edilecektir. 

20. — Bilecik Milletvekili Sadi Binayhn, Bi
lecik ilinde sosyal konut yaptırılıp yaptırıhndya-
cağına dair soru önergesi ve İmar ve İskân Ba
kam Turgut Toker'in yazılı cevabı ((7/1281) 

ISaym Meclis Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın İmar 
ve Is&ân Balkanı tarafından cevaplandırılmasına 
delM'ötlenin'izi saygılaramla arz ve rica ederim. 

(Bilecik MilMveikili 
Sadî Büray 

550 — 



M. Meclisi B : 24 20 . 12 . 1972 O : 2 

1. — Batının en fukara ili İstiklâl Gazisi gü
zel Bilecik'imize sosyal konutlar ne zaman ya
pılacaktır. ? 

2. — Balkanlığm ve Bakanlığa bağlı genel 
müdürlüklerin (İller Bankası) 1973 yatırımları, 
(kredi imkânları ne olacaktır, Üçüncü Beş Yıllık 
Plândaki tasarılar nelerdir? 

3. — Sık sik tabiî âfetlere mâruz kalan Bi
lecik'te bir teşkilât kurmayı düşünür müsünüz? 

T. C. 
İmiar ve İskân Bakanlığı 2 . 1 1 . 1972 
Özel Kalem Müdürlüğü 

ıSayı : 1789 
Konu : Yazılı soru 
önergesine cevap. 

'Millet Mıeclisi Bakanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 6429/48515, 
7/1281 sayı ve 23 . 9 . 1972 günlü yazı. 

Tarafımdan cevaplandırılmak üzere Bilecik 
Milletvekili Sayın Sadi Binay tarafından Baş
kanlıklarına verilip ilgideki yazılarınızla Ba
şkanlığıma gönderilen Bilecik'te yapılan ve ya
pılmakta olan işlerle Bilecik'te teşkilât kurul
masının düşünülüp düşünülmediğime dair yazılı 
soru önergesine verilen cevaptan iki örnek ili
şikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederimi. 
Turgut Tofcer 

imar ve İsikân Bakanı 

•Sayın Sadi Binay Bilecik Milletvekili : 

1. — Tarafımdan cevaplandırılmak üzere 
«Millet Meclisi Başkanlığına vermiş bulunduğu
nuz Bilecik'te teşkilât kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediği, sosyal konutların ne zaman ya
pılacağı, Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde 
Bilecik'te yapılacak işlerin neler olduğu hak
kındaki yazılı soru önergenize karşılık olarak 
'hazırlaman cevap 2 ncl maddeye çıkarılmıştır. 

2. — 1) Bakanilıikçta hazırlanarak D.P.T. na 
gönderilen Üçüncü Beş Yıllık Plân dönemine 
ait proıgramda, Bilecik ilinde malî portesi 
2 100 000 TL. olan 210 konutluk altyapı tesis
leri ikmal edilmiş arsanın ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılması, veya dağıtılacak bu arsalara 15 000 
TL. inşaat kredisi sağlanmış 210 konutun yapıl
ması şeklinde değişik yönlü öneride bulunul
muştur. Önerimiz feaıbııl edilerek program kesin

leşmediğinden Biledik ilinde Üçüncü Beş Yıllık 
Plân döneminde bu alternatiflerden hangisinin 
uygulanacağı bilinememektedir. Bu nedenle 
başkaca bilgi verime oilanağına sahip bulunma
maktayız. 

2. — Bakanlığımız ve İller Bankasınca Bile
cik'te yapılmakta ve 1973 yılında yapılması tek
lif edilen yatırımlar aşağıda belirtilmiştir. 

a) Âfet hizmetleriyle ilgili yatırımlar : 
I - 1972 yılında Grölpazarı ilçesi Taşçılar kö

yünde 22, Köprüoek köyünde 7, Bayır köyün
de 4 aileye konut yapılması. 

II - Söğüt ilçesi Zamzamiye köyünde muhte
mel su baskını âfetine mâruz 6, Osmaniye ilçe
si Alakaya köyünde muhtemel su baskını âfe
tine mâruz 36, Hacı Durmuş köyünde yer kay
ması âfetine mâruz 7 aileye konut yapılması. 

Plânlanmış bulunmaktadır. 
b) Belediyelere yapılacak yardımlarla ger

çekleştirilecek yatırımlar : 
1973 yılında belediyelere yapılacak yardım

larla gerçekleştirilmesi plânlanan yatırımlaıra 
ait çizıelge ek (1) de sunulmuştur. 

c) Konut yapılması hizmetiyle ilgili alarak 
yapılacak yatırımlar; 

Yukarıda da belirtildiği üzere Üçüncü Beş 
Yıllık Plân döneminde Bilecik'te 2 100 000 TL. 
tutarında yatırım yapılması ve bunun 500 000 
TL. lıik kısmının 1973 yılında gerçıeklesjtirilmesi 
teklif edilmiştir. 

d) İller Bankasınea yapılan ve yapılması 
teklif edilen yatırımlar : 

İller Bankasının Üçüncü Beş Yıllık Plân dö
nemindeki yatırımlarına ait program da henüz 
onaylanmış olmadığından kesinleşmemiştir. Di
ğer taraftan İller Bankasının 5 yıllık uzun va
deli programında sektör yatırımlarıyie iş adet
leri belirtilmekte ve işlerin ismen planlanması 
yıllılk programlara bırakılmaktadır. Bu nedenle 
ancak 1973 yılına ait yatırımlar hakkında bilgi 
verilebilmektedir. 

Bankaca ele alınıp devam eden yatırımlara 
ait çizelge ek (2) de, 1973 yılı programı ile 
teklif edilen yatırımlara ait çizelge ek (3) te 
sunulmuştur. 

3. — Bakanlığımda kadrolar yeterli olmadı
ğından şu sırada yeni teşkilât kurma olanağına 
sahip bulunmamaktayız. Kadro taleplerimiz kar-
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şılandılkça teşkilâtımızın bulunmadığı illerde 
teşkilât kurmak suretiyle iller teşkilâtlımızı ük-
ımal etmek hususunda kararlıyız. 

iBu kararımızın uygu! anımasrnda önplânda 

ele alınarak teşkilâta kavuşturulacak illerimiz
den biri de Bilecik olacaktır. 

(Saygılarımla arz ederim. 
Turgut T,o!ker 

İmar ve İskân Balkanı 

BİLECİK İLİ KAPSAMINDA 1973 YILI YATIRIMLARI VE 3 NCÜ BEŞ 
YILLIK PLÂNDAKİ TASARILAR 

I - İlMAR UYGULAMALARI : Teklif edilen 
Yılı Belediyesi Konusu Ödenek (TL) 

1973 BİLECİK - Merkez 

.1973 BİLECİK - Gölpazar 

1973 BİLECİK - Söğüt 

Şeyh Edeibali Türbesi yolunun 
açılması için kamulaştırma 
yapılması. 
Vezirhan - Gölpazar yolunun 
açılması için kamulaştırma 
yapılması. 
Ertuğrul Gazi Türfoesi çevresinin 
düzenlenmesi (Tribün onarımı) 

100 000 

200 000 

22 .000 

NOT : Yukarıda belirtilen rakamlar 1973 yatırım cetvelleri ile D. P. T.'na İeklif edilmiş olan 
rakamlardır. Yatırımlar henüz kesinlik kazanmış değildir. 

Devam eden' 

Kasaba adı 

Bilecik (su) 
Söğüt (yap)ı 

işler 

Karakteristiği 

Kap. İs. De, Şe. 
Soğuk hava 

1973 önprogramında teklif ed'iılen 

Çatı 

Söğüt 

Bozüyük 
Osmaneli 
Pazaryeri) 
;Siöğüti 

Osmaneli 
Bilecik 
Gölpazarı 
Osmaneli 
Bilecik 
Bozüyük 

Şebeke tev. ve 
ıslâhı 
Şebeke tevsii 

Harita işi 
» 
» 
» 

İçmece 
<S. hava deposu 

» 
» 

Dükkân: ikmali 
Sinema ve çarşı ik. 

Başlama 
tarihî 

1971 
1972 

İşler : 

1973 

1973 

Bitiş 
tarihi 

1974 
,1:973 

:••: , -

Elektirik 
1'974 

19/74 
Harita 

1973 
» 
» 
» 
'Çeşitli 

1973 
:» 
» 
» 
,» 
» 

1974 
» 
» 
» 

yapı 
1975 
d974 

» 
» 
» 
> 

Proje 
toplamı 

3 200 
1 000 

400 

300 

250 
80 
80' 

100 

2 000 
1 650 
1 200 
1 200 

800 
800 

1972 
yatırım 

868 
250 

1973 
yatırım 

1 800 
750 

100 

(100 

90 
40 
40 

( 40 

£00 
550 
300 
300 
1400 
400 

1974 
yatırım 

532 
.— 

300 

200 

160 
40 
40 

/ 60 

1 000 
1 100 

900 
900 
400. 
400 

1975 
yatırım 

.. 1 

700 
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21. — Bilecik Milletvekili Sadi 'Binay'm, Bi
lecik ilinde Hükümet Konağı yaptırılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair •soru 'önergesi 
ve tçişleri Bakanı Ferit Kubat'm 'yazılı cevabı 
(7/1283) 

ıSaym Meclis Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak sayın İçiş
leri Bakanı• tarafından cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygılarımla arz ve rica ederim 

Bilecik Milletvekili 
Sadi Binay 

1) Bilecik ilçelerinde Hükümet Konağı 
inşaası söz konusu mudur? Polis ve Jandarma 
Teşkilâtı için 1973 ve müteakip yıllarda bina 
yapılacak mıdır? 

2) 1961 yılından bu yana belediyelere (Bi
lecik' ve ilçeleri) Bakanlığınızca hibe, trafik fo
nu vs. yapılan yardımlar nelerdir? Ve 1973 yar
dım tasarınız nedir? 

3) Bilecik köylerinin, Eskişehir, Sakarya 
ve Bolu, Bursa gibi mücavir illerle Bakanlığı
nıza aksetmiş ve halen muamelede olan hudut 
ihtilâfları işlemleri nelerdir ve hangi safhada
dır? 

4) Türkiye'de gitgide azalan ve fonksiyo
nunu kaybeden nahiye teşkilâtlarının kaldırıl
ması konusundaki düşünceleriniz nedir? 

5) Batının en fukara ili Bilecik'in kalkın
masına yardımı eden Söğüt ve Bilecik Jandar
ma Taburu tesislerinin büyütülmesini veya ye
ni bir jandarma birliği getirilmesini düşünüyor 
musunuz ? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 2 . 12 . 1972 
İller İd. Gn. Md. 

Şb. Md.: 2.22104/0-5/9556 
Konu : Bilecik Milletvekili Sayın 
Sadi Binay'm yazılı soru önergesi 

, Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 23 . 9 . 1972 gün ve Genel Sekreter
lik Kanunlar Müdürlüğü 6431/48517-7/1283 sa
yılı yazınız. 

(Bilecik Milletvekili Sayın Sadi Binay'm ya
zılı soru önergesine verilen cevap maddeler ha
linde aşağıya çıkarılmıştır. 

1. —• Bilecik İline bağlı ilçelerde Hükümet 
(Konağı inşasının söz konusu olup olmadığı hu
susu hükümet konakları inşaasmm Maliye Ba
kanlığınca yürütülmesi nedeni ile adı geçen Ba
kanlığa intikal ettirilmiştir. 

1973 yılı yatırım programı teklifleri içinde 
Bilecik İline Jandarma Grenel Komutanlığı ve 
Emniyet Genel Müdürlüğünce tahsisat konul
mamıştır. 

2. — 1967 yılından itibaren Baikanlığümız 
Bütçesinin 34 450 (Belediyelere Yardım) madde
sine konan mevcut ödenekten : 

A) İSöğüt Belediyesine; 
a) Otel inşaası için 1967, 1968, 1969, 1970 

yıllarında toplam olarak 95 000 lira, 
b) Sinema inşaası için 1972 yılında 35 000 

lira, 
B) (Doduııga Belediyesine; 
Belediye hizmet binası inşaası için 1968 -

1970 yıllarında toplam olarak 50 000 lira. 

ıC) iÇaltı Belediyesine (1972 yılında faali
yete geçmiştir); 

Belediye hizmet binası için 1972 yılında 
39 000 lira. 

1963 yılından beri Bakanlığımız emrinde bu
lunan Müşterek Trafik Fonundan: 

A) Bilecik Belediyesine; 
a) Trafik imtihan pisti, standart işaret 

levha çizgi boyası için 1963 yılında 28 000 lira, 
ıb) Amplifikatör için 1964 yılında 2 000 li

ra, 
e) Otopark için 1969 ve 1970 yıllarında 

toplam olarak 100 000 lira, 
B) Gölpazarı Belediyesine; 
Otopark için 1970 ve 1971 yıllarında toplam 

olarak 70 000 lira, 
C) (Söğüt Belediyesine; 
a) Otobüslerin toplanma yeri ve tanzimi 

için 1964 yılında 10 000 lira, 
ıb) Otopark için 1966 yılında 75 000 lira 

yardım yapılmıştır. 

1973 yılı yardım tasarımız ise; her sene ol
duğu 'gibi, 1 . 8 . 1971 gün ve 13913 sayılı Res
mî Gazete'de yayınlanan «tçişleri Bakanlığı 
Bütçesinin Belediyelere Yardım Tertibine Ko
nan Ödeneğin Dağıtım Esaslarını Gösterir Yö
netmelik» ve 13-. 10 . 1966 gün ve 12425 sayılı 
Resmî Gazete'de yayınlanan «Müşterek Trafik 
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Fonu Tahsis Yönetmeliği:» esaslarına uygun 
olarak hazırlayacakları evrakla Bakanlığımıza 
müracaat 'eden belediyelere yapılacak olan yar
dımları kapsamaktadır. 

3 . — Bilecik köylerinin Eskişehir, Sakarya, 
Bolu ve Bursa gilbi mücavir illerle Bakanlığımı
za aksetmiş ve halen muamelede olan sınır ih
tilâfları şunlardır : 

A) Bilecik ili Osmaneli İlçesi Merkez Bu
cağına bağlı Borçak köyü ile, Sakarya îli Gey
ve İlçesi Merkez Bucağına bağlı Sekiharmanı 
köyü bölgesindeki iki il arası sınır anlaşmazlı
ğı: 

(Sekiharlmanı köyünün Osmaneli İlçesine 
bağlanmak istemesi üzerine geçici -olarak dur
durulan sınır tespiti çalışmaları, 21 Kasım 1972 
günü onayla adı geçen köyün bağlılığının eskisi 
gibi devamına karar verilmesinden sonra yeni
den başlatılmış olup, dosyası tekemmül ettiril
mektedir. 

B) Bilecik İli Bozüyük İlçesi Dodurga. 
Bucağına bağlı Ece köyü ile, Eskişehir İli Mer
kez İlçesi İnönü Bucağına bağlı Erenköy böl
gesindeki iki il arası sınır anlaşmazlığı: 

ISmır 25 Mayıs 1971 gün ve 9394 sayılı ka
rarla çizilmiş, mahallen topraküsıtü uygulaması 
yapılmıştır. Bu kararın iptali istemiyle Eren
köy köyü muhtarı Danıştay Başkanlığına mü
racaat etlmis olup, dosya halen Danıştay'ca 
incelenmektedir. 

4. — Yeniden hazırlanıp Başbakanlığa sevk 
edilen «İl İdaresi Kanunu Tasarısı»nda bucak
ların , kaldırılması öngörülmüştür. Ancak, ma
lûmları olduğu üzere bu hususun gerçekleştiril
mesinin takdiri Yüce Meclislerindir. 

5. —• Bilecik ve Söğüt'te konuşlandırılan 
Jandarma Birlik tesislerimin büyütülmesi ve 
Bilecik İli dahilinde yeni bir jandarma birliği 
getirilmesi düşünülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ferit Kuhat 

İçişleri Bakanı 

22. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'mı Bi
lecik ilinde Verem Hastanesi açılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in 
yazılı cevabı (7/1284) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Sağ

lık Bakanı tarafından cevaplandırılmasına delâ -
letlermizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

Bilecik Milletvekili 
Sadi Binay 

1. Tarihte iklimi, rakımı ve orman ha vasiy
le ve bugünkü ulaşım imkânlarıyle veremli has
talar için çok müsait bir tedavi imkânına sa-
hibolduğu sabit olan ve Bilecik Devlet Hasta
nesi yanındaki Yeditepe mevkiinde parasız arsa 
temini mümkün olan Bilecik ilinde bir Verem 
Hastanesi açmayı düşünüyor musunuz ? 

2. Bilecik Devlet Hastanesine kulak, Bo
ğaz - Burun ve Kadın Doğum servisleri açıla
cak mıdır? 

3. Doktor sıkıntısı çekiyoruz. Bilecik ne 
zaman sosyalleştirme bölgesine alınacaktır? 

4. 1973 yatırımları ve Üçüncü 5 Yıllık Plân
da Öngörülen yatırımlar nelerdir 1 

5. İlçeler sağlık yurtlarımıza kalorifer te
sisleri ne zaman yapılacaktır? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 25 . 11 . 1972 

Bakanlığı 
Bakan 

1885 
Konu : Bilecik Milletvekili Sa
di Binay'm önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 23 . 9 . 1972 tarih, Kanunlar Müdürlü

ğü : 6432/48518-7/1284 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm yazılı so

ru önergesine cevabım ektedir. 
Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

Dr. Kemâl Demir 

Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm yazılı 
soru önergesine cevabım 

Soru : Tarihte iklimi, rakımı ve orman hava-
sıyle ve bugünkü ulaşım imkânlarıyle veremli 
hastalar için çok müsait bir tedavi imkânına sa-
hibolduğu sabit olan ve Bilecik Devlet Hasta
nesi yanındaki Yedikule mevkiinde parasız arsa 
teinini mümkün olan Bilecik ilinde bir Verem 
Hastanesi açmayı düşünüyor musunuE? 
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Cevap : Halihazır verem yatağı yurt ihtiyaç
larına kâfi geldiğinden 3 neü S Yıllık Plân dö
neminde yeni Verem Hastanesi inşa edilmeye
cek, zaruret halinde mevcut Verem Hastanele
rinin imkânları geliştirilecektir. 

Soru : Bilecik Devlet Hastanesine Kulak, 
Boğaz, Burun ve Kadın Doğum servisleri açıla
cak mıdır? 

Cevap : Bilecik Devlet Hastanesinde Kadın 
Doğum servisi ve K. Doğum mütehassısı mev
cuttur. Ayrıca K. B. B. mütehassısı aylık mün-
haller bülteninde devamlı ilân edilmekte olup, 
talip çıktığında tayini cihetine gidilecektir. 

Soru : Doktor sıkıntısı çekiyoruz. Bilecik 
-ne zaman sosyalleştirme bölgesine alınacaktır? 

Cevap : 3 neü 5 Yıllık Kalkınma Plânmma 
Bilecik ilinin sosyalleştirilmesi girmiştir. Reali-
ze durumuna göre program yılı tayin edilecek
tir. 

Soru : 1973 yılı yatırımları ve Üçüncü 5 
Yıllık Plânda öngörülen yatırımlar nelerdir? 

Cevap : 1973 veya 1974 yılında Bilecik ilin
de bir Ana Çocuk Sağlığı Merkezi inşa edile* 
çektir. Ayrıca 10 000 nüfusa 26 yatak düşecek 
şekilde hastaneler geliştirilecektir. 

Soru : İlçeler sağlık yurtlarımıza kalorifer 
tesisleri ne zaman yapılacaktır? 

Cevap : Bütçe imkânlarına göre kalorifer 
tesisleri talep sırasına bağlı kalarak gerçekleş
tirilmektedir. 

23. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Afyon Karahisar ili Emirdağ il
çesi Çobansaray köyünde bulunan mermer taşı
nın işletme hakkının köy kooperatifine verilme
mesi nedenine dair soru önergesi ve İçişleri Ba
kanı Ferit Kubat'm yazılı cevabı (7/1286) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak İçişleri Ba

kanı tarafından cevaplandırılmasına delâletinizi 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
11 . 9 . 1972 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

1. Emirdağı ilçesine bağlı Çobansaray kö
yü hudutları içinde bulunduğu halde (Mermer 
taşı) köy kooperatifine işletme ruhsatı verilme
diği iddia edilmektedir. Doğru mudur? 

2. Çobansaray köyü kalkınma kooperatifi
nin, hudutları içinde mevcut mermer ocakların
dan istifade edebilmesi, yapılan müracaatın red
di doğru 'ise sebebi nedir ? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 1 2 . 1 0 . 1 9 7 2 

Mahallî İdare Gn. Md. 
Şb. Md. 1 nci Daire Bask. 
Hesap 612.202.1.26037 

Konu : Afyon Karahisar Millet
vekili Süleyman Mutlu'nun ya
zılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 23.9.1972 

gün ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
6443-48537-7/1286 sayılı yazısı. 

Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Süley
man Mutlu'nun tarafından cevaplandırılmasını 
isteği yazılı soru önergesinde değinilen konular
la ilgili olarak Bakanlığımızca derlenen bilgiler 
aşağıda belirtilmiştir : 

1. Afyon Karahisar ili Emirdağ ilçesine 
bağlı Güneysaray köyü (Önergede Çobansaray 
olarak yazılmıştır.) Kalkınma Kooperatifi, ay
nı köy hudutları içinde bulunan mermer ocağını 
işletmek üzere ruhsat istemiş, ancak kooperatif
çe verilen krokinin bâzı kişilere aidolanlarla 
ihtilaflı olması nedeniyle, ruhsat verme işlemi 
sonuçlandırılamamıştır. 

2. Daha sonra yapılan müracaat üzerine 
adı geçen kooperatife, aynı köyün hudutları 
içinde bulunan ihtilafsız diğer bir alanda 15 yıl 
süreli işletme ruhsatı verilerek, mermer ocak
larından yararlanması olanağı sağlanmıştır. 

Arz ederim. 
İçişleri Bakanı 
Ferit Kubat 

24. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk' 
ün, memurların Personel Kanunu uygulamasın
dan doğan 9 aylık maaş farklarına dair soru 
önergesi ve Başbakan adına Maliye Bakanı Ziya 
Müezzinoğlu'nun yazılı yazılı cevabı (7/1289) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlişikteki soru önergemin Sayın BaşbaJkan ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygıyle rica ederim. 

5 . 9 . 1972 
Yozgat Milletvekili 
Abdullah Baştürk 
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İlişik soru önergesi : 

Başbakanlığa, 

Devlet memurlarının statülerini yeniden dü
zenleyen 657 sayılı Yasa ile ıbunun uygulaması
nı belirleyen 1327 sayılı Kanun, yürürlüğe gir
diği tarihten bu yana, kamu kesiminde çalışan 
personeli içinden çıkılmaz yeni sorunlarla karşı 
karşıya bırakmıştır. 

Nitekim, uygulamanın ortaya çıkardığı yeni 
güçlükleri gidermek ve kamu hizmetlilerin daha 
etkili biçimde görülmesini sağlamak üzere, hü
kümetlerce çeşitli tedbirlerin alınacağı açıklan
mıştır. 

Ancak, şimdiye kadar, bu kanunlarla getiril
mek istenen etkin ve verimli Devlet idaresini 
kurmak yönünden ciddî ve önemli (bir adım at.ı-
labilmiş değildir. Özellikle, Devletin kendi per
soneline (bîr çeşit taahhüdü anlamına gelen kanun 
hükümlerinin bir türlü uygulama alanına ko-
nulmayışı, vatandaş olarak Devlet memurları
nın hükümetlere ve Devlete olan güvencini göl
geleyecek bir nitelik arz etmeye başlamıştır. 

Bilindiği üzere 1 Mart 1970 tarihinde yürür
lüğe giren Devlet Memurları Kanununun malî 
hükümleri, 'başka bir yasa ile 1 Aralık 1970 ta
rihine ertelenmiştir. Arada geçen bu 9 aylık sü
renin, aylık farklarının ileride, ayrı ibir ödeme 
plânı içinde hak sahiplerine verileceği açıklan
mıştır. Şimdiye kadar, Parlâmento üyeleri de 
dâhil olmak üzere pek çok kimse çeşitli aylık 
farklarını elde etmiş oldukları, hattâ yan öde
melerle ilgili kararname bile yürürlüğe konuldu -
ğu halde, çoğunluğunu az gelirli memurların teş
kil ettiği hak sahipleri çaresiz ıstıraplara düşü
rülmüştür. Bilhassa, mevzuat gereğince artık 
aylıklarının yükseltilmesi mümkün olmayan ilk
okul öğretmenleri ile diğer küçük dereceli me
murların sıkıntılartını gidermek bakımından, 9 
aylık maaş farklarının, ödenmesi hususunun ka
rara 'bağlanıp bağlanmadığının, yazılı olarak ce
vaplandırılmasını saygılarımla rica ederim. 

' • • ' •• T - 0 - • • 

Maliye Bakanlığı. 18 . 1 1 .1972 

BÜMKO : 111121-16-30616 
Konu : Yozgat Milletvekili Abdul
lah Baştürk'ün yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dâiresi Başkanlığının 29 . 9 .1972 tarih
li ve 77-28/10006 sayılı yazıları. 

Yozgat Milletvekili Sayın Abdullah Baştürk 
tarafından Sayın Başbakan'a yöneltilen ve Baş
bakanca Maliye Bakanı tarafından cevaplandı
rılması tensibedilen yazılı soru önergesinin cevabı 
aşağıda sunulmuştur. 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 
bu kanunu tadil eden 1327 sayılı Kanunun tat
bikatında ortaya çıkan aksaklıkları gidermek 
üzere 1589 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak 
hazırlanan kararname taslağı Bakanlar Kuru
luna sunulmuştur. Bu kararnamenin yürürlüğe 
girmesiyle söz konusu aksaklıkların ve aksaklık
ların yarattığı huzursuzlukların geniş ölçüde gi
derilmiş olacağı mütalâa edilmektedir. 

2. 1972 malî yılı Bütçe kanun tasarısının 
hazırlanması sırasında Devletin malî olanakları
nın dokuz aylık maaş farklarının 1972 malî yılı 
içinde ödenmesine müsaidolmadığı neticesine va
rıldığından, 1972 yılı bütçesine bu maksatla 
herhangi İbir ödenek konulmadığı yüksek ma
lûmlarıdır. Bu nedenle söz konusu maaş farkla
rının 1972 malî yılı içinde ödenmesi mümkün 
bulunmamaktadır. Halen dokuz aylık maaş fark
ları konusu üzerinde, soru önergesine yer alan 
anlayış içerisinde çalışılmakta olup, 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısıyle birlikte bir ödeme 
plânı hazırlanarak Yüce Meclislere sunulacaktır. 

Arz olunur. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı 

25. •— Afyon Jiarahisar Milletvekili Süley
man Mıdlu'nun, W- \C, Ziraat Bankasınca veri
len kontrollü iirai kredilere idair \soru 'önergesi ve 
Ticaret \B akanı Naim Talû'nun yazılı cevabı 
7/1290) 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sofularımın Ticaret Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygı ile arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
13 . 9 . 1972 

Afyon Milletvekili 
•Süleyman Mutlu 

Köylümüzün kalkınması için T. C. Ziraat 
Bankası bünyesinde kontrollü ziraî kredi siste
mi uygulanmakta ve geliştirilmeye çalışılmak
tadır. İsabetle ele alman bu teşebbüste: 

1. — 1968 yılından 1972 yılı Mart ayma ka
dar tavukçuluk, süt ineği, büyük ve küçük baş 
besi hayvanı ve damızlık büyük baş, küçük baş 
tavukçuluk; için ayrı ayrı ne kadar kredi veril
miştir? 

2. — Süt ve damızlık olarak yabancı men
şeli kaç adet inek halka intikal ettirilmiştir? 

3. —• Kontrollü ziraî krediler Genel Müdür
lüğü emrinde kaç adet yüksek ziraat mühendi
si, teknisyen, veteriner hekim çalıştırılmakta? 
dır? 

4. — Kontrollü olarak verilen kredilerin 
toplam olarak ne kadarı hayvancılık: bölümü
ne, ne kadarı da bitkisel bölüme verilmiştir? 

5. — Tavuk üreticilerinden kaç adedine 
kuluçka makinesi temin edilmiştir? Halen kaç 
adedi faal durumdadır? 

6. — Tavukçuluk bölümünde en yüksek 
ödeme yapılan (kredi olarak) şahıs başına kaç 
liradır ? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 23 . 11 . 1972 
İçticaret On. Md. 

Dıosya Noi: 14 (140.2) 
Banka ve Kredi 

Konu : Afyon Karahisar Milletve
kili Süleytman Mutlu'nun yazılı 
soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü ifadeli 25 . 9 . 1972 gün ve 6457/48626, 7/ 
1290 sayılı yazınız. 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu'nun, T. C. Ziraat Bankasınca verilen kont
rollü ziraî kalkınma kredileri hakkındaki yazılı 
soru önergesi ilgisine binaen adı geçen Banka 

Genel Müdürlüğüne incelettirilmiş ve alman 
cevaba göre önergede sorulan hususlar hakkın
daki bilgiler madde sırasıyle aşağıya çıkarıl
mıştır : 

1. — Kontrollü Ziraî Kalkınma Kredisine 
'muhatap olan bir ziraî işletmenin, çiftçi imkânı 
ötesindeki her türlü işletme ve yatırım ihtiyaç
ları, tek bir proje içerisinde ve bir kül olarak 
kredi konusu yapıldığından ve ayrıca kredinin 
mahiyeti bakımından ikrazlar vâdelerine göre 
işletme ve yatırım kredileri adı altında iki 
ayrı hesapta takip edilmekte bulunduğundan, 
çiftçilere kullandırılan kredilerin konuları iti-
basıyle miktarlarını muhasebe kayıtlarından 
tespiti mümkün olamamıştır. 

Ancalk, Bankanın ilgili Müdürlüğünde yapı
lan istatistik çalışmalarına göre, 1968 yılından 
1972 yılı Mart ayma kadar tüm olarak hayvan
cılık konusunda (münhasıran hayvan alım 
maksadıyle) 139 385 907 lira tutarında kredi 
açıldığı anlaşılmıştır. 

Aynı devrede, bahis konusu istatistik çalış
malarına göre; 

a) 1730 adet tavuk alımı için 33 750 TL. 

b) 410 023 adet civciv alımı 
için 1 300 930 TL. 

(Civciv alımı, yumurta tavukçuluğu ve ka
saplık tavukçuluk için olmak üzere _ iki amaçla 
yapılmaktadır. Yumurta tavukçuluğunda, anaç 
tavuklar genellikle her yıl değiştirilmekte, ka
saplık tavukçulukta ve alman civcivler 2 aylık 
besi devresi sonunda satılmakta, yerine yeniden 
civciv satın alınmaktadır.) 

c) 11.579 adet yerli ve kültür 
ırkı inek alımı için 41 217 287 TL. 

d) 582 adet boğa alımı için 764 248 TL. 
e) 295.217 adet damızlık koyun 

ve koç alımı için 70 996 754 TL. 
f) 2173 adet tiftik keçi ve tekesi 

alımı için 305 275 TL. 
g) 13.987 adet küçükbaş besi 

hayvanı alımı için 1 903 630 TL. 
h) 15 347 adet büyük baş besi 

hayvanı alımı için 8 223 550 TL. 
kredi açılmıştır. 
(Besi hayvancılığı ile ilgili kredi de keza 5 

yıl süre ile açılmakta, küçük baş ve büyük baş 
besi hayvanının beslenme süresi 90 ilâ 120 gün 
arasında değiştiğinden, ilk açılan krediden tek-
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rar yararlanılarak 5 yıl süre ile ve her 3 - 4 
ayda bir aynı adette hayvanın besiye alınması 
mümkün olmaktadır. Bu bakımdan, istatisftikî 
dökümünde örneğin 1000 baş besi hayvanı için 
açıknış kredi, esasında kredi açılan çiftçinin as
garî 5000 baş, azamî 20 000 baş hayvan besisi 
yapmasına imkân vermektedir.) 

lAyrıca, açılan bu kredilerin yalnızca hay
van alımı maksadına matuf olup, bu kredi mik
tarına hayvan barınakları tesisi, tamiri, tâdili 
ile yem nebatları yetiştirilmesi, yem deposu, 
(gübrelik, yemlik, suluık, kuluçka ve ana maki
nesi süt güğümü gilbi tamamlayıcı tesis ve de
mirbaşlarla ilgili krediler ve balkım ve idaime 
için gerekli olan yıllık işletme kredileri dahil 
değildir. 

2. — Kontrollü Ziraî Kalkınma Kredileri 
uygulamasının başladığı 1964 yılından beri 
13 561 adet, 1968 - 1972 Mart dönemi içinde 
ise 9607 adet kültür ırkı ineğin çiftçilere inti
kali sağlanmıştır. 

Açılan krediler ile projelerinde belirtilen 
esaslara uygun olarak damızlık inekler çiftçiler 
tarafından serbest piyasadan temin edildiğinden 
kaç adet yabancı menşeli ineğin çiftçilere inti
kal etmiş olduğunu gösterir istatistikî bilgi 
mevcut bulunmamaktadır. 

3. Bankanın Kontrollü Ziraî Kalkınma Kre
dileri programı uygulanan 40 ildeki mahallî şu-
ıbeleri emrinde; 92'si yüksek ziraat mühendisi, 
104'ü teknisyen olmak üzere taşra teşkilâtında 
celm'an 196, Genel Müdürlükte de 10 yüksek 
ziraat mühendisi çalıştırılmaktadır. 

Kontrollü Ziraî Kalkınma Kredisiyle ilgili 
olarak gerek taşra teşkilâtı emrinde, gerekse 
Genel Müdürlükte veteriner hekim istihdam 
'edilmemektedir. 

4. — Kontrollü Ziraî Kalkınma Kredisi 
programının uygulanmasına başlanılan 1964 yı
lından Mart 1972 ayma kadar cem'an 
496 195 612 liralık kredi açılmıştır. 

(Açılan bu. kredilerin; 
"311 977 904 liralık kısmının hayvancılık 

(Hayvan yem bedeli, bakım masrafları, hay
van barınakları, yem nebatları yetiştirilmesi; 
hayvan alımı, hayvancılıkla' ilgili demirbaşların 
alınması gibi hayvancılıkla lilgili her türlü işlet
me, donatma ve tesis masraflarını karşılamak 
amacıyle) 

184 217 708 liralık kısmının da bitkisel üre
tim (tarla, bağ, bahçe ziraatının gerektirdiği to
hum, gübre, akaryakıt gibi her türlü yıllık mas
raflar ile, iş - çift hayvanı, ziraî alet ve ekip
man temini, arazı ıslâh, sulama, bağ - bahçe gi
bi donatım ve donatım masraflarını karşılamak 
amacıyle) 

Ikonusundadır. 

5. — Kontrollü Ziraî Kalkınma Kredileri 
ile tavuk üreticilerinden 43 adedine kuluçka 
makinesi temin edilmiş olup bunların tamamı 
faaldir. 

6. — Halihazır mevzuata göre, bir çiftçiye 
çeşitli konularda toplam olarak azamî 200 000 
lira kontrollü ziraî kredi açılabilmektedir. Mün
hasıran tavukçuluk konusunda bir çiftçiye bu
güne kadar açılmış olan en yüksek kredi mik
tarı ise 100 000 lira civarındadır. 

Durum bilgilerinize arz olunur. 

Ticaret Bakanı 
Naim Talû 

26. — îçel Milletvekili Celâl Kargılının, 
okuma - yazma bilmeyenlerin okur - yazar hale 
getirilmeleri için ne gibi çalışmalar yapıldığına 
dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Sa
bahattin Özbek'in, yazılı cevabı (7/1293) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun sayın Millî Eğitim Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
îçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Türkiye'de halen ilkokul çağında olup oku
ma olanaklarından yoksun çocuk sayısı 980 586' 
dır. İlkokul çağını geçirmiş okuma yazma bilme
yen nüfus sayısı ise 13 milyon 497 bindir. Bu 
durum karşısında : 

Gerek ilkokul çağında olup, okuma olanakla
rından yoksun çocukların okuma olanaklarına 
kavuşması ve gerekse, ilkokul çağını geçirmiş 
okuma - yazma bilmeyenlerin okur - yazar hale 
getirilmesi için Bakanlık olarak ne gibi tedbir
ler almayı düşünmektesiniz ve bu yolda ne gibi 
çalışmalar yapmaktasınız? 
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T. C 
Millî Eğitim Bakanlığı 2 . 11 . 1972 

özel 
547 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi 25.9.1972 tarih ve '6473/48731-7/1293 
sayılı yazıları. 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, okuma 
yazma bilmeyenlerin okur yazar hale getirilme
leri için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair ya
zılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Sabahattin Özbek 

Millî Eğitim Bakanı 

İçel Milletvekili Celâl KargüYnm, okuma yaz
ma bilmeyenlerin okur yazar hale getirilmeleri 
için ne giiJb çalışmalar yapıldığına dair yazılı 
soru önergesiyle ilgili cevabımız 

İlkokul çağında olup okuma, imkânları bula
mamış çocukların okula kavuşturulmaları için, 
Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yapılmakta ve 
bu konuda tedbirler alınmaktadır. 

Kalkınma plânlarında paralel olarak, çocuk
larımızın tamamının okul ve öğretmene kavuş
turulması temel eğitim davamızın amacıdır. Di
ğer ilköğretim hizmetleri yanında bu amacı ger
çekleştirecek yapım, donatım ve onarım çalış
malarına, yıllık programlar çerçevesinde devam 
edilmektedir. 

Mevcut ilkokullara ilâve olarak 1972 yılı ilk
okul yapım programıyle 385'i okulsuz köylerde 
olmak üzere, 2 852 derslikli, 567 ilkokul yapıl
maktadır. 

Üçüncü Beş-Yıllık Plân dönemi sonunda öğ
renim çağındaki çocukların tamamı okula ka
vuşmuş olacaktır. 

5,5 milyona yaklaşan öğretinin devam ettiği 
ilkokulların öğretmen ihtiyacı tamamen karşılan
mış bulunmaktadır. 

İlkokul çağını geçirmiş olup okuma - yazma 
bilmeyen yetişkinlerin okur-yazar hale getiril
melerini ve gerekli temel bilgileri kazanmalarını 
sağlamak maksadıyle her yıl Bakanlığımızca, 
bütçe imkânları dahilinde, halk dershaneleri 
açılmaktadır. Üç bölüm halinde ele alman bu 
dershanelerin (A) bölümünde yetişkinlere oku-

20 . 12 . 1972 O : 2 

ma yazma ve basit aritmetik öğretilmekte, (B) 
ve (C) bölümlerinde ise lüzumlu temel bilgiler 
verilerek yaklaşık olarak ilkokul seviyesine ula
şılmaya çalışılmaktadır. 

Ayrıca, yetişkinlerin eğitimi1 konusunda; (bir 
seferberlik anlayışı içinde açılacak kampanyay
la Bakanlığımız ile diğer ilgili bütün kamu ku
ruluşlarının, özel sektör ve gönüllü kuruluşların 
verimli bir işbirliği yapmalarının, mevcut imkân 
ve kaynakların bu yönde harekete geçirilmesinin 
sağlanması, 

Konunun halka maledilmesi açısından, birer 
halk kuruluşu olan gönüllü kuruluşlarla daha 
verimli işbirliğine girişilmesi, bu konuda kendi
liğinden görev almış gönüllü kuruluşlarımızın 
daha etkili hale gelmelerine yardımcı olunması, 
yeni gönüllü organizasyonlara giderek bütün 
yurt sathına yayılmalarının sağlanması, 

Arzu edilir sayıda dershane açabilmek, öğ
retmenlerin ve yetişkinlerin bu dershanelere is
tekle katılmalarını sağlamak maksadıyle gerek
li bütün tedbirlerin alınması, bütün bu işler 
için Devlet bütçesinden lüzumlu ödeneklerin te
min edilmesi, 

Yetişkinlerin özelliklerine uygun öğretim 
araçlarının hazırlanmasına devam edilmesi ve bu 
çalışmaların hızlandırılması, 

Bu iş için Bakanlığımızın, diğer resmî kuru
luşların ve özel kurumların bütün binalarından 
ve diğer imkânlarından gereği gibi yararlanıl
ması, 

Halk dershanelerinin açılış ve işleyişine pra
tiklik kazandırılması, formalitelerin asgariye in
dirilmesi, 

Temel eğitim programlarının günün, yetiş
kinlerin ve çevrelerinin ihtiyaçlarına uygun ola
rak hazırlanmasına ve sürekli olarak geliştiril
mesine devam edilmesi, 

Dershane çalışmalarının fonksiyonel mânada 
bütün yurt sathına yayılması, 

Okulsuz köylere öğretici gönderme imkânları
nın hızlandırılması, 

öğretmenlere ve yönetici - okul müdürlerine 
tatmin ve teşvik edici ücret verilmesi ve ödeme
lerin kolaylaştırılması, gönüllü görev alanların 
manen tatmin ve teşvik edilmesi, 

Okuma-yazma öğrenenlerin bu becerilerini 
devam ettirmelerini ve ondan gereği gibi yarar
lanmalarını sağlayıcı tedbirlerin alınması, 
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Dershanelerin her" yönden yetişkine cevap 
verecek, onu dershaneye çekebilecek duruma ge
tirilmesi, 

Gihi tedbirler düşünülmektedir. 
Prof. Dr. Sabahattin Özbek 

Millî Eğitim Bakanı 

27. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, 
Amasya - Merzifon - Oymaağaç ile Amasya -
Yaylacık köy yollarının ne zaman yapılacağına 
dair soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı Necmi 
Sönmez'in yazılı cevabı (7/1294) 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Köy İşleri Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
hususunda delâletlerinlizi arz ve rd'ea ederim. 

Saygılarımla. 
19.. 8 . 1972 

Amasya Milletvekili 
Kâzım Ulusoy 

1. Amasya - Merzifon ilçesinin Oymaağaç 
köyü Merzifon - Çorum asfaltına 4 Kim. Bal-
göze" köyüne ise 3 Kim. mesafede olmasına rağ
men Merzifon Ziraat Bankasının 8 . 11 . 1965 
tarih ve 330304 No. lu makbuzu âle (1 800) TL. 
Muhtar Muhittin Erdoğan eliyle, Merzifon Zi
raat Bankasının 29 . 9 . 1970 tarih ve 131047 
No. lu makbuzu ile (1 200) TL Muhtar Befctaş 
Kahveci eliyle, Merzifon Ziraat Bankasının 
12 . 10 . 1970 tarih ve 131604 No. lu makbuzu 
ile (1 666) TL. Muhtar Bektaş Kahveci eliyle 
cem'an (4 660) TL. Oymaağaç köylüleri akar
yakıt parasını yatırmış, bilmediğimliz sebepler
le 1965 senesinden bu zamana kadar Oymaağaç 
Köyü Muhtarının her sene Amasya Y. iS. E. Mü
dürlüğüne müracaatları bir netice vermeyip 
Oymaağaç 'köyleri yola kavuşamamanm ıs-
dırabını çekmektedirler. Akaryakıt paraları 
bankada beklemekte, vatandaşlarımız yolu
muz ne zaman yapılacak diye çırpınmakta 
dertlerini söyleyecek makam bulamamaktadır
lar. Balkamlığınız Oymaağaç köyünün yolunu 
1972 ek programına veya 1973 programına 
alınması için Bakanlığınızca çalışmalarınız var 
mıdır, ne düşünülmektedir. 

2. Amasya - Merkeze bağlı Yaylacık köyü 
Oymaağaç köyü ile komşu köydür her iki kö
yün arası 5 Kim. dür Köy İşleri Bakanlığı grup 
köy yolları haritasında Yaylacık - Oymaağaç -
B'algöze köyleri grup köy yolları olarak gös

terilmekte ise de, grup yolu için hiç bir faa
liyet yoktur. 

Yaylacık köyü yollarının yapılması için 
Merzifon Ziraat Bankasının 24'. 9 . 1970 tarih 
ve 440,344 No. lu makbuzu ile (2 000) TL. 
Muhtar Rüstem Lâfçı eliyle, Merzifon Ziraat 
Bankasının 28 . 12 . 1970 tariih ve 438976 No. 
lu makbuzu ile (500) TL. Muhtar Rüstem Lâf
çı eliyle cem'an (2 500) TL. Yaylacık 'köylüle
rinin akaryakıt paraları bankada beklemekte 
yolları da yapılmamaktadır. Yaylacık köyü
nün yolunun etütü yapılmış mıdır, ihmale uğ
rayan bu köyümüz hangi sene yola kavuşacak
tır. Bakanlığınız ne düşünmektedir. 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 9 . 10 . 1972 

Müsteşarlık 
Sayı : 2421-09616 

Konu : Amasya Milletvekili Kâ
zım Ulusoy'un yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 25 . 9 . 1972 gün ve 6474-48733/7-1294 
sayılı yazınız. 

Amasya - Merzifon - Oymaağaç ile Amas
ya - Merkez - Yaylacık köy yollarının ne zaman 
yapılacağına dair Amasya Milletvekili Bayın 
Kâzım Ulusoy tarafından sunulan, 19 . 8 . 1972 
günlü yazılı soru önergesinin cevabı ekte su
nulmuştur. 

Bilgillerinize arz ederim. 
Köy İşleri (Bakanı 

Necmii (Sönmez 

Amasya - Merzifon - Oymaağaç ve Amasya -
Merkez - Yaylacık köyleri köy yollarının ne 
zaman yapılacağına dair Amasya Milletvekili 
Sayın Kâzım Ulusoy tarafından sunulan ve Mil
let Meclisi Başkanlığının 25 . 9 . 1972 tarih ve 
6474-48733/7-1294 sayılı yazılarıyla da Köy İş
leri Bakanlığına tevdi olunan 19 . 8 . 1972 gün
lü yazılı soru önergelerinin cevabidir: 

Amasya - Merkez - Yaylacık ve Merzifon -
Oymaağaç köyleri köy yolları; Yaylacık - Oy
maağaç grup köy yolu olarak plânlanmış ve 
Çorum - Samsun asfaltına bağlanması öngörül
müştür. 

Vilâyetçe teklif edilecek program değişik-
liğine göre, mezkûr köy yollarının 1972 Büt
çe yılı yapım programına alınacağı ve Kasım 
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1972 ayı içinde yapıma başlanacağı, Amasya 
Valiliğinden alman bilgiden anlaşılmış bulun
makladır. 

28. ••— İzmir Milletvekili Münir Daldal'm, 
THY uçaklarında yapılan istisnai muamelelerin 
'nedenlerine dair soru önergesi ve Ulaştırma Ba
kam Rtfkt Danısman'ın yazılı cevabı. (7/1295) 

28 . 8 . 1972 

Sayın 'Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sofularımın Sayın Ulaştırma 
Balkanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına müsaadelerinizi rica ederim. 

İzmir Milletvekili 
Münir Dalda l 

26 . 8 . 1972 günü Ankara'dan İzmir'e sefer 
yapan Tüıik Havayollarının 421 sayılı uçağmaı 

giren yolcular önkısımda en mutenalı 3 koltu
ğun maksatlı olarak .'kapatıldığını hayretle gör
müşleridir. Kapatılan bu koltuklardan birisinin 
üzerinde pilotun veya muavininin şapkasının 
bulunduğu, diğerlerinin ikisine de 2 valizin ko
nulduğu ve bunların başında da bir hostesin 
'bekletildiği dikkati çekmiştir. 

ıBu yerleriin kimin tarafından kimler için ay
rıldığını sorduğumuz hostes, idare tarafından 
verilen eınıir üzerine bu ayırmanın yapıldığını 
beyan etmiştir. 

Biraz sonım bu yerle ne İş Bankası İdare Mec
lisi Üyesi Atıtilâ Karaoısmanoğlu ile 2 arkadaşı
nın gelip oturumları uçak personeli tarafından 
kendilerine gösterilen itibar gözden kaçmamış
tır. Bu durum karşısında şunları öğreııımeik is
tiyoruz. 

1. — Türk Milletinin tenisilcil'eri olan Sena
tör ve Milletvekilleri halikla beraber sıraya gi
rip uçağa bindikleri halde Attilâ Karaosmanoğ-
lu ve arkadaşlarına yapılan bu istisnai muame
lenin seteri nedir 

2. — İşlerinin çokluğu dolayısıyle, zaman
dan tasarruf için alana geç gelen bir balkana 
bir parti başkanına bu tarz hususî bir muamele 
t asvıib edilirse de sıfatı bir idare meclisi âzası 
olan ve İ l l e r cuntası ile Erim Hükümetlinden 
istifa edip Türkiye'yi bir Hükümet buhranına 
sürükleyen Attilâ Karaosmıanıoğlu ile arkadaş
ları kimiler tarafından ne maksatla himaye edil
mektedirler? 

T. IC. . . . 
Ulaştırma Bakanlığı 27 . 11 . 1972 

'Sivil Havacılık Dairesi 
Başkanlığı 

SHD: 5z - 3/HNK - 3527/15001 
Konu : İzmir Millet
vekili Münir DaM'aPın 
yazılı soru önergesi. 

Millet MıeclM Başkanlığına 

İlgi : Millet Meclisi Başkanlığı 25 . 9 . 1972 
tarih, Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü 
6475/48722 - 7/1295 sayılı yazı ve eiki. 

İlgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen Millet 
Meclisi Üyesi İzmir Milletvekili Münir Daldal'-
ın THY uçaklarında yapılan istisnai muafinele-
lerdn nedenlerine dair yazılı soru önergesi inccr 
lenmiş ve gerekli cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Rıfkı Danışman 

Ulaştırma Bakanı 

İzmir Milletvekili Münir Daldal'ın yazılı so
ra önergesi ve cevabı. 

ıSoru : 26 . 8 . 1972 günü Ankara'dan İz
mir'e sefer yapan Türk Hava Yollarının 421 sa
yılı uçağına giren yolcular önkısımda en mute
nalı 3 koltuğun maksatlı olarak kapatıldığını 
hayretle görmüşlerdir. Kapatılan bu koltuklar
dan birisinin üzerinde pilotun veya muavininin 
şapkası bulunduğu, diğerinin ikisine de 2 vali
zin konulduğu ve bunların başında da bir hoste
sim bekletildiği dikkati çekmiştir. 

Bu yerlerin kimin tarafından kimler için 
ayrıldığını sorduğumuz hostes, idare tarafından 
verilen emir üzerine İni ayırmanın yapıldığını 
beyan etmiştir. 

Biraz sonra bu yerlere İş Bankası İdare Mec
lisi Üyesi Attilâ Karaosmanoğlu ile 2 arkadaşı
nın gelıip oturmaları uçak personeli tarafından 
'kendilerine gösterilen itibar gözden kaçmamış
tır. Bu duranı karşısında şunları öğrenmek isti
yoruz. 

1. — Türk Milleltinin temsilcileri olan Sena
tör ve Millet vekilleri halkla beraber sıraya gi
rip uçağa bindikleri halde Attilâ Karaosmanoğ-
lu ve arkadaşlarına yapılan bu istisnai muame
lenin sebebi nedir? 

2. — İşlerinin çokluğu dolay isiyle, zamandan 
tasarruf için alana, geç gelen bir Bakana, bir 
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parti başkanına bu tarz hususu bir muamele tas-
vıibedilirsıe de sıfatı bar idare mıeddsi âzası olan 
ve 11 'ler cuntası ile Erim Hükümetinden istifa 
edip Türkiye'yi bir Hükümet buhranına sürük
leyen Attilâ Karaosmanoğlu ile arkadaşları 
kimler tarafından ne maksatla himaye edilmek
tedir ? 

Cevap : Yapılan tahkikat sonucunda, zaman 
zaman ufaklarda yolculara koltuk ayrıldığı tes
pit edilmiışitir. Bu tatbikata derhal son verilme
si ve bu gibi olayların telkerrür etmemesi hu-
ısuısunda ilgililere kesin emir verilmiştir. 

29. —. \Sakarya 'Milletvekili Hayrettin TJysaV-
ın, MİM Eğitimi mensuplarının tümüne yan öde
me verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine da
ir soru önergesi ve Millî Eğitim Bakan VekiU 
Adalet Bakam Fehmi Alpaslan'ın yazılı cevabı. 
(7/1296) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasında 
aracılığınızı saygı ile dilerim. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya Milletvekili 

Türk öğretmeninin maddî ve manıevî ıstıralbı 
hâlâ devam etmektedir, Çeşitli sorunlarla karşı-
karşıya bulunan Millî Eğitim, topluluğuna Hü-
Ikümıet olarak eğilmek zorunluluğu aşikâr hale 
gelmiştir. 

Türk öğretmeni nice yıllardır kendilerini an
layacak; Türk eğitimine değer ve itibar kazan-
dıracaik etkinliklerin ve tercihlerin özlemini duy
muştur. Oysa bu vakte kadar bütün bu bekleyiş 
ve ümitlere rağmen Türk öğretmeninin istekleri 
gerçdkleşmemiş, öğretmen genellikle madıdî ve 
manevî yoksulluğa itilmiştir. 

İBüyülk iddialarla ortaya konan 657 ve 1327 
sayılı Personel kanunları yine en çok öğretme
ni, ülkemizin kalkınma kaldıracı eğitim toplulu
ğunu yaralamıştır. 

Bir gerçektir ki, öğretmenlerine maddî ve 
manevî yönden destek olamayan ülkeler şiımıdi-
yedek ne kalkınalbilmiş ve ne de uygar olabil
miştir. 

Burudan ötürüdür M, Büyük Atatürk, öğret-
menlerimıizi uygarlığımızın ve kalkınmamızın 
temel unsuru saymıştır. 

Fai]sat buna rağmen çeşitli döneml&rd© Türk 
öğretmenlerinin özlem ve ümitlerini hep boşa 
çıkmıştır. 
. 1. — Öğretmenlerin intibaiklarmda meydana 

gelen adaletsizlikler ve her birinin en aız birer 
-derecelik kayıpları, yetM kanunu çıkmış olması
na rağmen bugünedeğin hâlâ verilemıemiştir. 

2. — Personel Kanunu yürürlüğe girdiğin
den beri öğretmenlerin büyük çoğunluğu terfi 
edememekte, haklan olan dereceleri alamamak
ta, sahdıbolduikları kademeler için ise hiçbir öde
me yapılmamafctadır. 

3. .— Kademelerin geçerli olmaması, kâğıt 
üzerinde kalması, maaşları sahaıboldukları kade
meler üzerinden ödenmemesi idarenin ciddiyeti 
ile bağdaşmamaktadır. 

4. — Millî Eğitimide yan ödemienin yalnız or
taöğretim ve 5 öğretmene kadar okul yönetici
lerine tanınması gülünç bir uygulamadır. 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı merkez ve 
taşrada görev yapan tüm idarecilere, tüm okul 
ve birim yöneticilerine yan ödeımenin verilmesi 
zorunludur. Bakanlıik yöneticileri, Millî Eğıitim 
Müdür ve idarecileri, ilköğretim müdürleri, yar
dımcıları, tüm ilkokul müdür Ve yardımcıları, 
yetiştirme yurdu yöneticileri, bölge okulları mü
dür ve yöneticileri, beslenme başöğretmenleri, 
ıkitaplık yöneticileri, halk eğitimi yöneticileri, 
ders araç ve gereç yöneticileri bu yan ödemeler
den yoksun bırakılırsa gerçekten Millî Eğitim 
davasına sırt çevrilmiş, olur. 

Yan ödeme kararnamesi Millî Eğitim men
supları için adaletsiz bir uygulama getirmiştir. 

ISayın Basjbakan, Türk öğretmeninin karşı-
fcarşıya kaldığı bu adaletsiz uygulamanın düzel
tilmesi zorunluluğuna inanmak istiyorum. 

Bu nedenle yukarda belirttiğim hususların 
aydınlığa çılkarılması, düzeltalmiesi ve yerine ge
tirilmesi zorunluğuna inanıyor musunuz? 

Hükümet olarak'•••bu konuda ne gibi tedbir
ler düşünüyorsunuz?. ' 

T...C." 
Millî Eğitim Balkanlığı 28 . 10 . 1972 

Sayı : 545 - 7/1:296 - 6481 

Millet Meclisi Başkanlığma 

Sakarya Milletycikili Hayrattım Uysal'ın, 
Millî Eğitim mensuplarının tümünıe yan Ödefrue 
verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
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yazılı soru önergesi ile ilgili Cevabımız ilişikte 
sunulmuşıtur. 

{Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
İMraıi Alpaslan 

Millî Eğittim Bakanı V. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Millî Eğitim mensuplarının tümüne yan ödeme 
verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevalbımız. 

1. — Yetki Kanununa dayalı olarak çıkma
sı beklenen ve Personel Kanunundaki inti'baik 
aksaklıklarını düzeltici mahiyette olan kararna-
ınue yürürlüğe girdiği takdirde, öğretmenlerin 
intib altlarındaki aksayan yönler için gerekli iş
lemler yapılacaktır. 

2 . — Mevcut kadroların verdiği kalkanlar 
iğinde öğretmenlerin derece terfileri ve kademe 
ilerlemeleri yapılmışıtır. 

Anayasa Mahkemesinin de bozduğu 1327 sa
yılı Kanunun ek geçici 2 nci maddesinin başka 
görüş içıkıde mütalâa edilmesi sonucunda bâzı 
muhasebe müdürlükleri tarafından, Bakanlığı
mızca yapılan derece ve kademe ilerlemeleri 
kaale alınımalksızın, ödeme yapılmamaktadır. 

3. — Balkanlar Kurulundan çıkacak kararna
me ile bu hususun da düzeltile ceğâ tabiîdir. 

TMımd Alpaslan 
Millî Eğitim Bakam V. 

30. — Afyon Karahisar Mületveküi Süley
man Mutlu'nun, Afyon Karahisar ili Şuhut 
ilçesinden bir şahsın şeref aylığına dair soru 
önergesi ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Iz-
men'in yazdı cevabı (7/1297) 

2 . 9 . 1972 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun ıSayın Millî Savunma 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletinizi rtica edver, saygılar suna
ma. 

Afyon Karahlsar Milletevkili 
ISiüleyman Mutlu 

Afyon - Şuhut ilçesi halkından 1312 doğum
lu ömeroğlu Bekir Kılıçkaya'ya ait şeref ay
lığı ile ilgili belgeler Maliye Bakanlığınca 
29 . 5 . 1972 gün ve 61121-2276/1370,9 sayılı 
yazı ile Millî Savunma Bakanlığına intikal et
tiği halde, evrakını gerli almak üzere Bekir 
Kılıçfcaya'nın yaptığı müracaatlara müspet 
veya menfî bir cevap verilmediği iddiası doğru 
mudur? 

T. IC. 
Mîllî Savunma Bakanlığı 14 . 11 . 1972 

Ankara 
Kanun : 908/1-72 

Konu : Yazılı soru önergeşfii Hk. 

Mîllet Meclisi Başkanlığına, 
Ankara 

tlgi : 25 Eylül 1972 gün ve 6482/48744-
7/1297 sayılı yazı. 

Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun 
Afyon'un Şuhut ilçesi halkından 1312 doğum
lu Ömer oğlu Bekâr Kılıçkaya'ya ait şeref ay
ılığı ile ilgili yazılı soru önergesi aşağıdaki şe
kilde cevaplandırılmıştır: 

Malye Bakanlığının 29 Mayıs 1972 gün ve 
61121-2276/13706 sayılı yazısı ile Bakanlığımı
za gönderilen dilekçe, müracaatın, mükellefi 
bulunduğu askerlik şubesi kanalıyle yapıima-
"smm evveliyatı yönünden zorunluluk arz 
etmesi nedeniyle, Asker Alıma Dairesi Baş
kanlığının 15 Ağustos 1972 gün ve ASAL : 
4063.2e-151-72 madalya (dilekçe) 95511 sayılı 
yazısı ile İsparta Askerlik Dairesi Başkanlı
ğına gönderilmiştir. 

Arz ederim. 
Mehmet îzmen 

Millî Savunma Bakanı 

>•«<< ........ 
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Ege 'üniversitesi ,1972 yılı Bütge Kanununa bağlı cetvellerde değişildik (yapılması hakkındaki ka-

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Ali Oavifc Öral 
Ajjımet TopaJıoğlu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılma* 

ADIYAMAN 
M. Zefiri Adıyaman 
Kâmil KırTkoğlu 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAH1SAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Ilaımdi Hamamcıoğlu 
Ali ihsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
ibrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi öadenoğlu 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 

nun tasanısma verilen toyların sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : $50 

Kabul edenler : 244 
Reddedenler : 3 

Çekinse rler : 3 
Oya katilini yanlar : 188 

Açık üyelikler : U2 
[Kabul edenler] 

(Kammlaşmif tır.) 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahdt Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhanjgil 

BALIKESİR 
Kemal Erdem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BlTLlS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Halii İbrani'm Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiyikıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet öztoey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
ibrahim öktem 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülken 
MesuJt Hullrî önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım; Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
ilhan Açıfcalın 
Sami Arslan 
Mehmet Emin Durul 
Hüdaî Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 
Abdüllâtdf Enısarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Ilhanıi Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Hayrettim Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğkt 
Gıyasettin Karaca 
Fethıdlah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfii öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 
Abdullah Izmen 
1. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
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Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Turhan özgıüner 

İSTANBUL 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
llhami Sanear 
Naime İkbal Tokgöz 
Mehmet Yardımcı 
Le'bit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Burhanettiin Asutay 
Şeref Balîşık 
M. Hulusi Çakır 
Ali Naıilti Erdean 
Goşjkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şanasi Osıma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabıi Kerkin 
Mehmet Seydibeyoğlu 

Mustafa Topçular 
KAYSERİ 

Tufan Doğ'an Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 
ihsan Kaibadayı 
I. Etem Kıhçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooglu 
Abdulkadir özmen 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermkı Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güiey 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

t Al. Vedat önsaî 
SAMSUN 

S Yaşar Akal 
E Nihat Kale 
| Doğan Kitaplı 
I Nafiz Yavuz Kurt 

Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SIVAS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Yusuf Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

Nedim Karahalil 
TOKAT 

Hüseyin Abbas 
ismet Hilmi Balcı 
ismail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğhı 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arsl'antürk 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Ak&oy 
Necati Akstoy 
Necmöt'tiin Cevheri 
Balhııi Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengıiız 
Âdil Turan f 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmıet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Ismal Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 

[Reddedenler] 
"ELÂZIĞ 

Samet Gül&oğan 
KOCAELİ 

Vehbi Engiz 
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ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

[ÇekinserlerJ 

İÇEL 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Bahir Ersoy 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
M. Salâ'hattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehraıet Rıza Çerçel 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi ' 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâızım Coşkun 
Mustafa Maden 
Emin Paksüt 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker (B.) 
Aydın Yalçın 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Oülcan 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 

[Oya katılmıyanlar] 
Cihat Bilgehan 8 GİRESUN 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Nihat Bayramoğiu 
Kemal Demir (B.) 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 

DİYARBAKIR 
Hasan Deg-er 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğhı 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Rasim CSnisli 
Rıfkı Danışman (B.) 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoglu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan G'öğiüş 
I. Hüseyin tncioğlu 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez î 

M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 

HATAY 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Süleyman Demir el 

İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 

İbrahim Abak 
İsmail Arar (B.) 

I Mehmet Ali Aybar 
j Sadettin Bilgiç 
jj Ferruh Bozbeyli 

İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Orhan Eyüboğlu 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 

ı Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Akgün SiMvrili 
İsmail Halk'kı Tekinel 
A. Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Münir Daldal 
İhsan Gürsan 
Talât Orhon 
Kemal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Nakfi Üner 

KARS 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioglu 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Oevat Eroğlu 

KONYA 
Bahri Dagdaş 
Necmettin Erfbakan 
Mustafa Kutoilay İmer 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Süfean 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erfoek 
Mesut Erez (B.) 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 
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MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ îmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nh 
AM Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Kasım Emre 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
M. Nuri Kodamaııoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar özelp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RÎZE 
Erol Akçal (B.) 
Hasan Basri ALbayrak 

SAKARYA 

Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

Ağrı 
Aydın . 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

j SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 

1 llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
1 Mustafa Kaptan 
\ SİVAS 
jj Enver Akova 

Kadri Erogan 
Tevfik Koraltan 

: M. Kemal Palaoğlu 
i Mustafa Tim isi 
| TEKİRDAĞ 
* Orhan öztrak 

/elikler] 
Hatay 1 
Kocaeli 1 
Malatya 2 
Nevşehir 1 

Yekûn 12 

Mustafa Sabri Sözeri 
TOKAT 

Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

URFA 
Mehmet Alfi Göklü 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoglu 

YOZGAT 
Abd'-'llak Baş+ürk 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanrı dağ 

ZONGULDAK 
Ahmet Gün er 
Cahit Karakaş 
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1072 yılı Bütçe Kanununa foağüı cetvellerde degişıMik yapılması hakkında 
verilen oyların sonucu 

kanun tasarısına 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 247 

Kabul edenler : 241 
Reddedenler : 3 

Oekinserler : 3 
Oya katılmayanlar : 191 

Açık üyelikler : 12 

(Kanunlaşmıştır. ] 

ADANA | 
Ali Rıza Güllüoğlu \ 
Ali Cavit Oral j 
Ahmet Topaloğlu jj 
Turgut Topaloğlu I 
Alpaslan Tiirkeş I 
ğevfeöt Yılmaz f 

ADIYAMAN | 
M. Zeki Adıyaman jj 
Kâmil Kınkoğlu § 
Ali Avni Turanlı 1 

AFYON KARAHISAR \ 
Hasan Dinçer jj 
Şevki Güler 1 
Haımdi Hamamcıoğlu | 
Ali İhsan Ulübahşi I 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Vehbi Meşhur 
Kazıım Ulus>oy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataımaın 
Hüseyin Balan 
İbrahim Cüeeoğlu 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçe/imez 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tur al 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
^erafettin Yıldırım 

[Kabul edenler] 
ANTALYA J 

Ömer Buyrukçu ^ 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
ismet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kemal Er'dem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BlLEClK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgen 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışı k 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Halil tbra'him öop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğîu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim ökteım 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zeki Gülsen 
Me«u)t HulM önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 
Sami Arslan 
Mehmet Emin Durul 
Hüldai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 

Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 
Abdullah Izmen 
I. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
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Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
A. Şeref Lâç. 
Sezai Orkunt 
Ilhami Sancar 
Naime ikbal Tokgöz 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

IZMlR 

Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Burhanottiin Asutay 
Şeref Baikşık 
M. Hulusi Çakır 
Ali Naili Erdem 
öoşjkvm Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şinasi ösma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

DE> 
Hasan Kor 

ÇANA 
Mustafa Çı 

i Osman Yeltekin 
| KASTAMONU 
| Orhan Deniz 
| Sabri Keslkin 

Mehmet Seydibeyoğlu 
| Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avsargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 

i Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Safari Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Sezai Engun 
ihsan Kabadayı 
I. Etem Kılıçoğlu 
Baha Müderriso&lu 
Tahsin Yılmaz öztıına 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Kara asi an 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

[Reddet 
rîZLl 1 ETJ 
fcmazcan j Saınet Gül< 

[Çekim 
KKALB 1 I( 
ılıkoğlu 1 Hilmi Türl 
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I MARAŞ 
j M. Nejat Çuhadar 
; M. Zekeriya Kürşad 

Mehmet özdal 
; İbrahim Öztürk 
| MARDİN 
; Şevki Altındağ 
: Esat Kemal Aybar 

Seyfi Güneştan 
i Abdülkadir Kermooğlu 
1 Abdülkadir özmen 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

İ Nermin Neftçi 
NEVŞEHİR 

; Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NlöDE 
H. Avni Kavurmaeıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RlZE 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

\ Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
i Yasar Afcal 

Nihat Kale İ r i l i r i 1 1 \ f i ı * • 

Doğan Kitaplı 
5 Nafiz Yavuz Kurt 

Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yal cm er 

i StNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi tşerüzar 
Tevfik Fikret övet 

SIVAS ı 
Vahit Bozatlı i 

îenler] 
IZIö 1 KOCJ 
loğan 1 Vehbi Engi 

terler] 
3EL | ISTA] 
emen | Bahir Erso 

9 — 

1 Hüseyin Çınar 
I Ekrem Kangal 
1 Yusuf Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

1 Nedim Karahalil 
TOKAT 

Hüsıeyin Abbas 
ismet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Yusuf Uhısoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Ak'soy 
Necmettin Cevheri 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Demgâız 
Âdil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlıı 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
îsmafil Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 

LELI 
LZ 

NBUL 
y 
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ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
M. SalâJhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir Halil Postacı 
Kemal Satır 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHÎSAE 
Mehmet Rıza Çerçel 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkeriım Bayazıt 
Kasım Küf revi 

ANKARA 
Oğuz Ayıgün (t.) 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
Mustafa Maden 
Emin Palksüt 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker (B.) 
Aydın Ya'lçm 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Ceaıgizh an Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçahoğlu 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğkı 
Hasan Ali Gül can 

ARTVİN 
Şahit Osman Avcı s 

(Başkan) 
AYDIN 

M. Kemal Yılmaz 
BALIKESİR 

Salih Zeki Altuınbaş 
ibrahim Aytaç (t.) 
Öihat Bilgeihan 
M. Şükrü Çavdaroğlu S 

[Oya katılmtyanlar] 
M. Nurettin Sandık- GÜMÜŞANE 
çıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Kemal Demir CB>) 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettiıı Çaııga 
Cemal Külâhlı 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğllı 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Rasim Oinisli 
Rıfkı Danışman (IB.) 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Ali/İhsan Göğüs 
1. Hüseyin tncioğlu 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

Necati Alp 
Mustafa Karaman (1.) 
Nurettin özdemir 

HATAY 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Süleyman D emir el 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyaym 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
ismail Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) 
Darendelioğlu 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Akgün Silıivrili 
ismail Hakiki Tekinel 
A. Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Münir Dal dal 
ihsan Gürsaın 

Mehmet Lûtfi Söylemez jj Talât Orhon 
GİRESUN I Komal önder 

M. "Emin Turgutalp | Akın özdemir 

Orhan Demir Sorguç 
Ali Naki Üner 

KARS 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erbakan 
Mustafa Kulbilay Imer 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruik Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erbek 
Mesut Erez (B.) 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler. 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Abdurrahim. Türk 
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MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Aid Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Kasım Emre 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
M. Nuri Kodamanoğlu 
(B.) 
Mevlüt Ocakcıoğlu 
Haydar Özalp (!B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RtZE 
Erol Akçal (B.) 
Hasan Ba«ri Albayralî 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Talât Asai 
Mustafa Boyar 
Kâfnran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

SÎİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SÎNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Erogan 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğhı 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orham öztraık 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 

Ahmet İhsan Birdncioğlv 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

[Açık Üyelikler] 

Ağrı 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 2 

Hatay 1 
Kocaeli 1 
Malatya 2 
Nevşehiı 1 

— 
Yekûn 12 

Ali Rıza Uzuner (B 

URFA 
Necati Aksoy 
ATpTiTYTAt A llî fî-nİril ıı 
ıvj-t/iııııt;u -Ti_m vjruivıu. 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğhı 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk ' 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 

Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 
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KarayoUan G-enel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanunuma bağlı ceitiveililerd© değişiklik yapılması 
hakkında karnım tasansınan açık oylamasında kullanılan açık oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Ali Cavit Ora! 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan lürkeş 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHİJSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Ali İhsan Uluıbahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
î. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçeıimez 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tur al 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Perafettin Yıldırım 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 293 

Kabul edenler : 248 
Reddedenler : 21 

Çekinserler : 3 
Oya katılmayanlar : 185 

Açık üyelikler : IİI2 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
A. Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
ismet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kemal Ertâeım 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
M. Nurettin Sandıkçı-
oğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim Öktem \ 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
ZeMye Gülsen 
Mesut Hulki Önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombug 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Sami Arslan 
Mehmet Emin Durul 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat EgiM 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Erıtem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Fethullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
B. Sıtkı Karaeaşehir 
Orhan Oğuz 
S«yfi Öztürk' 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
I.Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
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Ali Yılmaz 
İSPARTA 

Hüsamettin Akmumcu 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

ÎOEL 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
ilhami Sancar 
Naıme İkbal Tolkgöz 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Burhanettiİn Asutiay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Ali Naild Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 

Saibri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. ŞeVket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âlî Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çanlkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 
İhsan Kabadayı 
1. Etem Kılıçjoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 
Mustafa Ustündağ 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
M. Zekeriya Kürşad 

Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooglu 
Abdulkadir özmen 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Yusuf Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Araıl 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aks'oy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan DemgıLz 
Âdil Turan 
M, Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

[Reddedenler] 
DENİZLİ 

Hasan Konkmazcan 
ELÂZIĞ 

Sannet Güldoğan 
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[ÇekinserlerJ 

ÇANAKKALE | İÇEL I İSTANBUL | 
1 Mustafa Çalıkoğlu J Hilmi Türkmen | Bahir Ersoy 

ADANA 
1 Cevdet Akçalı 
1 Fazıl Güleç 

M. Selâhattin Kılıç 
1 Melih Kemal Küçükte-
1 pepınar 
1 Emir H Postacı 
1 Kemal Satır 
1 Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
1 Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHÎSAR 
1 Mehmet Rıza Çerce! 
1 Süleyman Mutlu 

AĞRI 
1 Abdülkerim Bayazıt 
1 Kasımı Küf revi 

ANKARA 
1 Oğuz Aygün 
1 Orhan Birgit 
1 Sinan Bosna 
1 Osımam Bölükbaşı 
1 Musa Kâzım Coşkun 
1 Mustafa Maden 
1 Emin Paksüt 
1 Osman Soğukpınar 

H. Turgut Toker (B.) 
1 Aydın Yalçın 
1 Mustafa Kemal Yılmaz 
1 Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 
Hassan Ali Gülcam 

ARTVİN 
Saibit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 

[Oya katılmayanlar] 

ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan ı 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

BİLECİK 
Mettımelt Ergül (t. Â.) 

| BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Kemal Demir (B.) 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 

ÇANKIRI 
NurettinOk (Bşk. V.) f 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Arslan Topçuıbaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENlZLÎ 
Fuat Avcı 

DlYARBAEOR 
Hasan Değer 

ELAZIĞ 
Ali Rıza Septıoglu 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Rasim ÖİTiişli 
Rıfkı Danıışman (B.) 
Cevat önder 

ESKlŞEHlR 
Şevket Astrazoglu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs / 
I. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

— 07 

Mehmet Lûtfi Söylemez 
GİRESUN 

M. Emin Turgutalp 
GÜMÜŞANE 

Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemnır 

HATAY 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
ismail Arar (>B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Daren-
delioğlu 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Akgün Silivrili 
ismail Halkkı Tekinel 
A. Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 

IZMlR 
Şüikrü Akkan 

1 Muzaffer Fazlı Annç 

4 — 

>Iünir Daldal 
ihsan Gürsan 
Talât Onhon 
Komal önder 
Akın özdemir 1 
Orhan Demir Sorguç 1 
Ali Naki Üner 1 

KARS 
Kemal Güven 1 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 1 
Hasan Tosyalı 1 

KAYSERİ 1 
Turhan Feyzioğlu 1 

KIRKLARELİ 1 
Hasan Korkut 1 

KIRŞEHİR 1 
Mustafa Aksoy 1 
Cevat Eroğlu 1 

KONYA 1 
Bahri Dağdaş 1 
Necmettin Erhakan 1 
Mustafa Kulbilay Imer 1 
Necati Kalaycıoğlu 1 
Sadi K')çaş 1 
Orhan Okay 1 
H M , I Özer Ölçmen 1 
Faruık Sükan 1 

KÜTAHYA 1 
Ahmet Fuat Azmioğlu 1 
Ali Erbek 1 
Mesut Erez (B.) 1 
Mehmet Ersoy 1 
Kemal Kaçar 1 

MALATYA 1 
Hakkı Gökçe 1 
Mustafa Kaftan 1 
ismail Hakkı Şengüler 1 

> MANİSA 1 
Veli Bakirli 1 
Mustafa Orhan Daut 1 
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Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay (1. Â.) 

MUŞ 
Kasum Emre 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 

M. Nuri Kodamanoğlu 
(B.) 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 

Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RÎZE 

Erol Akçal (B.) 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 

Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

SlîRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SÎNOP 
Mustafa Kaptan 

STVAS 
Enver Akova 
Kadri Erogan 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

! TEKİRDAĞ 
Orham öztrak 

[Açık üyelikler] 
Ağrı 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 2 

Hatay 1 
Kocaeli 1 
Malatya 2 
Nevşehir 1 

_o 
Yekûn 12 

Mustafa Sabri Sözeri 
TOKAT 

Mehlmet Kazova 
Reşit önder 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

URFA 
Mehmet Ali Göklü 

VAN 
Kmyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 
Oahit Kara&aş 

\>9<i 
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fetanM üniversitesi 1972 yılı Biifcge Knıouımuna 'bağOı cetvellerde değişildik yapıiltoıası {baManda 
kanıutn taısansum verilen oyların öornucu 

(Kanmnlaşmıgtır.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. ZeM Adıyaman 
Kâmil Kırıboğlu 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHİSAB 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
İbrahim Cüeeoğlu 
Orhan Eren 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özden oğlu 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 253 

Kabul edenler : 247 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 3 
Oya katılmayanlar : J8Ö 

Açık üyelikler : Ü2 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVÎN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
ismet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kemal Ertöam 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet ihsan Kırımlı 
M. Nurettin Sandıkçı-
oğlu 
Osıman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
ibrahim öktem 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahmıan Güler 
ihsan Tomıbuş 

DENÎZLÎ 
ilhan Açıkalm 
Sami Arslan 
Mehmet Emıin Durul 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Veli Gülkan 
öevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Hayrettiin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 
Abdullah Izmen 
t. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
| Halil Akgöl 
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Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

ISPAETA 
Hüsamettin Akmumcu 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Turhan Özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
llhami Sancar 
Naime İkbal Tokgöz 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 
Le'bit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Burhanıettin Asutiay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Ali Naili Erdemi 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi O'sma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Demiz 

Salbri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Ali Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüeeler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Sezai Ergun 
ihsan Kabadayı 
1. Etem Kılıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
M. Zekeriya Künşad 

Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yralçmer 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Vahit Bazatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Haeıbaloğlu 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Baihni Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Âdil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç. 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 

[Reddedenler] 

ELÂZIĞ 
Sa^net Güldoğan. 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
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ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğhı 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
M. Seılâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küf revi 

ANKARA 
Oğuz Aygün (1.) 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
Musıtafa Maden 
Emin Palksüt 
Osman Sogukpınar 
H. Turgut Toker (B.) 
Aydın Yalçın 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç (t.) 
Cihat Bilgehan 

M. Şükrü Çavdaroğlu 
BİLECİK 

Mehmelt Erigül (l.Â.) 
BİNGÖL 

Mehmet Sıddık Aydar 
BOLU 

Nihat Bayramoğlu 
Kemal Demir (B.) 

BURSA 
Nail Atlı 
Gadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bçk. V.) 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Uhıaoy 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 

DİYARBAKIR 
Hasan Dege-r 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Rasim Oinisll 
Rıfkı Danışman (B.) 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoglu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Gögüış 
1. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
M. Emin Turgutalp 

[ÇeMnserler] 

İÇEL | İSTANBUL 
Hilmi Türkmen j Bahir Ersoy 

[Oya katılmıyanîar] 
GÜMÜŞANE 

Necati Alp 
Mustafa Karaman (1.) 
Nurettin özdemir 

HATAY 
"Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Ak gün Silâvrili 
İsmail Halkkı Tekinel 
A. Turgut Topaiioğlu 
Hasan Türkay 
Reşit Üllker 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Münir Daldal 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orthon 
Kemal Önder 

Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Nakıi Üner 

KARS 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioglu 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erfoafean 
Mustafa KuJbilay Imer 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
öızer ölçmen 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioglu 
Ali Eribek 
Mesut Erez (B.) 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 
ismail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ tmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
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MARDİN 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Kasım Emre 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
M. Nuri Kodamanıoğlu 
(B.) 
Mevlût Ocakcıoğlu 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 

M. Meclisi B : 24 

Cengiz Ekinci 
Ha/mdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

20 . 12 . 1972 O : 2 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

Reşit önder 
TRABZON 

Ahmet İhsan BirincîoğTu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

URFA 
Mehmet Ali Göklü 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 

RİZE 

Erol Akçal (B.) 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 

I Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orhaın Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

[Açık üyelikler] 
Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edarne 
Elâzığ 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
2 
1 
- t . 

—. 
12 

» • • • < « 
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1972 yılı Etütçe Kanunıunıa foaglı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki (kanun tasarısına 
verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaloğln 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeiki Adıyaman 
Kâmil Kırikoğlu 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güleı 
Hamdi Hamaımcıoğlu 
Ali thsan UlubaJhşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar1 

Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Orhan Eren 
İbrahim Cüceoğlu 
î. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Serafettin Yıldırım 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 251 

Kabul edenler : 245' 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 3 
Oya katıimıyanlar : lı87 

Açık üyelikler : 12 

[Kabul 
ANTALYA 

Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kemal Erdem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahım et İhsan Kırımlı 
M. Nurettin Sandıkçı-
oğlu 
Osman Tan 
Mevl'üt Yılma?: 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidiın İnan Gaydalı 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

edenler] 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim Öktem 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
| Yakup Çağlayan 

Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 

DENÎZLÎ 
İlhan Açıkalın 
Sami Arslan 
Mehmet Emin Durul 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensrioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
îlhami Ertem 
Veli Gülkan 

Cevat Sayın 
ELÂZIĞ 

Hayrettin Hanağası 
ERZİNCAN 

Hüsamıettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 
FethullaJh Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
B Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ooak 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah izm en 
î. Kayhan Naiboğlu 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
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Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunit 
llihanıi Sancar 
Naime ikbal Tokgöz 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 
Lehit Yurdoğlu 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Burhanıettiin Asufray 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 

Salbri Keskin 
Mehmet Seydiibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çanlkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Sezai Ergun 
ihsan Kabadayı 
t. Etem Kılıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Vehbi Smmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
M. Zekeriya Kürşad 

Mehmet Özdal 
ibrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdülkadir Özmen 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hım 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Nihat Kale 
Doğam Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SIVAS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
ismail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Ak'soy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Adil Turan 
AL Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Sa,1ih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğhı 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 

[Reddedenler] 

ELAZIĞ 
Sanıet Güldof an 

KOCAELİ 
VehSbi Engiz 
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ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

[ÇeMnserlerJ 

İÇEL 
Hilmi Türkmen 

[Oya katılmayanlar'] 

İSTANBUL 
Bahir Ersoy 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
M. Selâhattin Kılıç 
MeHh Kemal Küçükte- jj 
pepmar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Hüsamettin Usilu 

ADIYAMAN 
YusıuJ'Ziya Yılmam 

AFYON [KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Albdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
Mustafa Maden 
Emin Paksüt 
Osman Soğukpmar ' 
H. Turgut Toker (B.) 
Aydın Yalçın 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cemgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
ihsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altumbaş 

İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

BİLECİK 
Mehmelt Ergül (I.Â.) 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Nihat Bayram oğlu 
Kemal Demir (B.) 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bagcıoğlu 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 

DİYARBAKIR 
Hasan De erer 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza SpT>fîo§Tu 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Rasim öinisli 
Rıfkı Danışman (B.) 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs ' 
I. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

Mehımıet Lûtf i Söylemez 
GİRESUN 

M. Emin Turgutalp 
GÜMÜŞANE 

Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 

HATAY 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
ismail Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Orhan Eyüboğlu 
Hasa.ı Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer ,.' 
Akgün SilâVrili 
ismail Hakkı Tefeinel 
A. Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Reşilt Ülker 

İZMİR 
Şükrü Akkan 

Muzaffer Fazlı Armç 
Münir Daldal 
ihsan Gürsan 
Talât Orhon 
Kemal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali NaıM Uner 

KARS 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Muzaffer AJkdoğanlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Ha-san Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Oevat Eroğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Eribaiban 
Mustafa Kuibilay Imer 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Foçaş 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erhek 
Mesut Erez (B.) 
Mefhmet Ersoy 
KemaÜ Kaoar . 

MALATYA 
Hakkı Göfeçe 
Mustafa Kaftan 
ismail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
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C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ tmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay (İ. Â.) 

MUŞ 
Kasım Emre 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
M. Nuri Kodaımanoğlu 
CB.) 

1 Mevlüt Ocakçıoğlu 
1 Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
I Ata Bodur 
i Cengiz Ekinci 

Hamdi Mağdeaı 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Akçal (B.) 
Hasan Basıri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar | 
Kâmran Evliyaoğlu 

i llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 

ı Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
; Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltaın 

• 

M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

-TEKİRDAĞ 
Orhaın Öztrak 
"\lt O 1 * Ci" * 
M. Sabrı Sozerı 

TOKAT 
Mehmet Kazova I 

[Açık üyelikler] 

Ağrı 1 
Aydm 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 2 

Hatay 1 
Kocaeli 1 
Malatya 2 
Nevşehir 1 

Yekûn 12 

Reşit önder 
TRABZON 

Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ekretoı Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ali Rıza Uzusner (B.) 

URFA 
Mehmet Ali Göklü 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 

Ahmet Güııer 
Cahit Kara/baş 

)>>«<« 
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1972 yılı Bütçe (Kanunu ile bu Kanuna bağlı cetvellerde değişiklik: yapılması hakkında 
tasarısının aıçık oylamasına verilen açık oyların sonucu 

kanun 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Ham di Ham aımcıoğlu 
Aid ihsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ukısoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tur al 
Yusuf Ziya Yağcı 
F erhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 

Üye Sayısı : 450 
Oy verenler : 250 

Kabul edenler : 244 
Reddedenler : 3 

Çekinse rl er : 3 
Oya katılmayanlar : 188 

Açık üyeflMer : 12 

[Kabul 
ANTALYA 

Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
.Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
ismet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kemal Erdem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışlk 
Abidim tnnn. Gaydalı 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlıı 
Mehmet Özbey 
Nadir Yavuzkan 

edenler] 
BURSA 

Barlas Küntay 
Ertuğral Mat 
ibrahim öktom ' 
Kasym Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki Önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 
Sami Arslan 
Mehmet Emin Durul 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
îlhami Ertem 
Veli Gülkan 
Ccvat Sayın 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamtettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğru 
Gıyasettin Karaca 

Fethul]ah Taşkesenlioğlıı 
ESKİŞEHİR 

Mehmet ismet Angı 
B. Sıtkı Karaeaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk: 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 
Abdullah İzmen 
I. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöi 
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Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Ilhami Sancar 
Naime ikbal Tokgöz 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Burhanettiin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osıma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal G-üven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 

Sabri Keskin 
Mehmet Seydilbeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Sezai Ergun 
ihsan Kabadayı 
İ. E tem Kılıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztıına 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahin oğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 

İbrahim Öztürk 
MARDİN 

Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 

l Seyfi Güııestan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

| Nermin Neftçi 
NEVŞEHİR 

Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hım 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuız Kurt 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SÎNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SÎVAS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çmar 
Ekrem1 Kangal 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

Nedim Karahalil 
TOKAT 

Hüseyin Abbas 
ismet'Hilmi Balcı 
ismail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Altsoy 
Necmettin Cevheri 
Baihri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz . 
Âdil Turan 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 

ismail Hakkı Akdoğan 
îsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 

Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akm 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğhı 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 

[Reddedenler] 

ELÂZIĞ 
Sapajet Güldoğan 

KOCAELİ 
Vdhbi Engiz 
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ÇANAKKALE 
Mustafa Çaiıkoğlu 

[Çekinserler] 
İÇEL 

Hilmi Türkmen 

t Oya katılmayan lar] 

İSTANBUL 
Bahir Ersoy 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
M. Salâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Hüsamettin U&lu 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARA HİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bay azıt 
Kasım Küf r evi ' 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaışı 
Musa Kâzım Coşkun 
Mustafa Maden 
Emin Paksüt 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker (B.) 
Aydm Yalçın 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Ceugizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcam 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim. Aytaç 
Cihat Bilgeihan 

M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Nurettin 
Sandıkçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül (I. Â.) 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Kemal Demir (B.) 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bagcıoğlu 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Rasim Ginislİ 
Rıfkı Danışman (B.) 
Cerat önder 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
t. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 

HATAY 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar (B,) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Akgün Silıivrili 
ismail Hakkı Telkin el 
A. Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç. 
Münir Daldal 
ihsan Gür s an 

Talât Orhon 
Ketmal önder 
Akın Özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Naki Üner 

KARS 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Oevat Eroğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Eriba/kan 
Mustafa Ku'bilay Imer 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koça§ 
Orhan Okay 
özer Ölçmen 
Faruk Sü'kan 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erteli 
Mesut Erez (B.) 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 
ismail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
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MARAŞ 
Atillâ îmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nh 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay (1. Â.) 

MUŞ 
Kasım Emre 

NlĞDE 
M. Naci Çerezci 
M. Nuri Kodamanoğlu 
(B.) 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 

Cengiz Ekinci 
Hanıdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
ErolAkçal (B.) 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Talât Asal 

i 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

QÎlNOP 

Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltaın 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 

Orhatn öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 

Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

[Açık üyelikler] 

Ağrı 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 2 

Hatay 1 
Koeaeli 1 
Malatya 2 
Nevşehir 1 

— 
Yekûn 12 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birinçioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ali Rıza Ussuner (B.) 

UEFA 
Necati Aksioy 
Mehmet Ali Göklü 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 

Abdullah Baştürk f 
CelM Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 

Ahmet Gûner 
Cahit Karakaş 

»>•-<« 
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Devlet Su işleri (Genel Müdürlüğü (1972 yılı Bütue Kanununda değişiklik yapılması 
kanun tasarılsına verilen oyların sonucu 

hakkında 

(Kabul «Gidilmiştir. ] 

ADANA 
Ali Rıza (MİMopu 
Alî CavÜl Orai 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topalofkı 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyamaa 
Kâımil Kınkoglu 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
Hamdi HamaımeıoğİTi 
Ali İhsan Uhılbaihşi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbî Meşhur 
Kâzım Uysal 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçeıimez 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tur al 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
$erafettin Yıldınm 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 249 

Kabul edenler : 244 
Reddedenler : 2 

Çeikinserler : 3 
Oya katılmayaaılar : 189 

Açık üyelikler : 12 

[Kabul 
3mer Eken 
Rafet Eker 

ARTTIN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kemal Eıldem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahınıet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osıman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Ut&*dâ«r Çiloğln 
Mtbratft öabey 
^adir Yavuzkan 

edenler] 
BURSA 

Jarlas Küntay 
Urtuğrul Mat 
îbraMm Öıktera 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dagiı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 
Sami Arslan 
Mehmet Emin Durul 
/[üdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hehzat Egill* 
Abdüllâtif Ensarioğb1 

Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhanıi Ertem 
Teli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIÖ-
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgim 
Selçuk. Erverdâ 
Necati Çakıroğlu 
Gıyasettin Karaca 
F. Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
t>. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan OgUi. 
öeyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
jinasi Çolakoğlu 
Jfirdem Ocak 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çil esiş 
Nizamettin Erkmen 
flidayet İpek 
ibdullah Izmen 
t. Kayhan Naipogüu 

GÜMÜŞANB 
ükrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
ihmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 

Talât Köse'oğlu 
Ali Yılmaz 
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İSPARTA 
Hüsamettin AkmumeL 
Mi Ilışan Balını 
Yusuf Ulusoy 

ÎÇBL 
(Jetin Yılmaz 

İSTANBUL 
iîüseyin Dolun 
'i ekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
A. Şeref Lâç 
llhami Sancar 
Naime İkbal Tokgöz 
Necdet Uğur 
Mehmet Yandımcı 
'.jöbit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
jîustafa Akan 

$urhanetfcin Asutay 
Jjferef Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Ali Naili Erdem 
Ooşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şinasi Üsma 
Keımal Önder 

KARS 
ijâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal ICaya 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydilbeyoğlu 

Mustafa Topçular 
KAYSERİ 

Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergim 
İhsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 
Mustafa Ustündağ 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
"Çlsat Kemal Aybar 

!eyfi Güneştan 

ibdulkadir Kermooğlu 
Abdülkadir özmen 

MUŞ 
Nimet Ağâoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
E. Avni Kavurmacıoğk 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğfos 
iSami Kumbasat-

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Utingör Hun 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akaı 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı ' 
Nafiz Yavuz Kurt 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret Ovet 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
"îkrem Kangal 
"^usuf Ziya önd<"» 

TEKİRDAĞ 
Tüm az Alpaslan 
•v'edim Karahalîl 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

İsmet Hilmi Balcı 
ismail Hakkı Birler 
Jsman Haeıbaloğlu 
fusuf Uysal 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Jevat Küçük 
ylehmet Ali Oksal 
ihmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Araıl 
Hüseyin Yenipma? 

URFA 
MJehimeıt Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Bahıi Karaike çili 
feihbi Melik 

UŞAK 
irhan Dengiz 

Âdil Turaı 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

l'ehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 

ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
•fTir gut Nizam oğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müffcüoğlu 
Kevni Nedimo&lu 

[Reddedenler] 

DENİZLİ 
Hasan Korkm&zcaıı 

ELÂZIĞ 
Sa^vet Güldoğan 
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ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğla 

[Çekimserler] 

» İÇEL 
Hilmi Türkmen 

[Oya katılmayanlar] 

İSTANBUL 
Bahir Ersoy 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
M. Salâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAKÜSAR 
Mehmet Rıtza Çerçel 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küf r w i 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Osman1 Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
Mustafa Maden 
Emin Palksüt 
Osman Soğukpınar 
H. Turgut Toker (B.) 
Aydın Yalçın 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Süleymam Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcam 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz , 

BALIKESİR, 
Salih Zeki Altunbaş, 
İbrahim' Aytaç 

Cühat BiLgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağciöğlu 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
İhsan Tombuş 
Aralan Topçutra§ı 
Ali Nalri Ulınsoy 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 
Rıfki Danışman (B.) 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
1. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 
M. Lûtfi Söylemez 

GÎRESUN 
M. Emin Turguıtalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 

HATAY 
Hüsnü Özkan 
M. Sait fteşa 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Akgün Silıivrili 
ismail Haikkı Teürinel 
A. Turgull Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 

Münir Daldal 
ihsan Gürsan 
Talât Orhon 

• Akm özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali NalM Üner 

KARS 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHTR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erbakan 
Mustafa Ku/bilay Imer 
Necati Kalaycıoğlu 
1. E tem Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erîbek 
Mesut Erez (B.) 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 
ismail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daut 
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Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ îmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 
izzet Oktay 

MUŞ 
Kasım Emre 

NÎÖDE 
M. Naci Çereeei 
M. Nuri Kodamanoğlu 
(B.) 

Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar özeljp (B.) 

OKDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Haindi Mağdeu 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloglu * 
Orhan Vural 

BİZE 
Erol Aksal (B.) 
Hasan Basri Albayr&k 

SAKABYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 

Hüseyin üzalp 
SİİRT 

Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Âdil Yağa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Erogan 
T«yfik Koraltaaı 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Metanet Kaasova 

[Açık üyelikler] 
Ağrı 
Aydm 
Bursa 
Diyarbakır 
Edime 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Hatay 
Kocaeli 

Nevşehir 

Yekûn 

1 
ı 
2 
1 

12 

Reşit önder 
TRABZON 

Ahmet lhaan Birinci oğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattdn Güven 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

URFA 
Mehmet Ali Göklü 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 

Abdullah Baştürk 
CelM Ahmet Sungur 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 

Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 

• • • • « 
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15 . 5 .1971 /tarih ve 1402 'sayılı îSıteıyöjıeltdıın Konumunun706 ncı anaMesin© bir fıkra ve< bu Kanu
na geçici biır madde eMenimefsiine dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kafcul edilmiştir.) 

ADANA 
AM Rıza ai i l lüo| lu 
Ali Oavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeg 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Hasıan Dinıçer 
Şevki Güler 
Haııridi Hamaımx3ioğîu 
Aâi İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
İbrahim Cüeeoğlu 
Orhan Eren 
î. Sıtkı Hatipoğlu 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şeraf ettin Yıldırım 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 3 
Çekinse rler : 3 

Oya katılmayanlar : 201 
Açık üyelikler : 12 

[Kabul 
ANTALYA 

Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Rafet Eker ' ... 

ABTVtN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztıürk 
îsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kemal Erdem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak (I.* 
M. Şükrü Kiyfcıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çil oğlu 

edenler] 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALB 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki Önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Sami Arslan 
Mehmet Emin Durul 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
ilhamı Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin 'Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz ; 

Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah Izmen 
t. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
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Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
A. Şeref Lâç 
lUıaımj Sanear 
Naime İkbal Tokgöz 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Burhanetfcin Astıtay 
M. HuflM Çakır 
Ali NalM Erdemi 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Kemal önder 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaea 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Denia 

Sabri Kerkin 
Mehmet Seydiibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
T. Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çanlkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan (Baran 
Sezai Ergun 
İhsan Kabadayı 
Baha Müdermoğlu 
Taihsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahiinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet Özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
S ey fi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıraıtlııoğlu 

NÎÖDB 
H. Avni Kavurmacıoglu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 
Saımi Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı ' 
Nafiz Yavuz Kurt 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar . 
Ekrem Kangal 
Yusuf Ziya öndt ı 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Semer 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipınar 

URFA 
Mehmet Aks oy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 

Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Bülenıt Ecevit 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müffcüoğlu 
Kevni Nedimoğhı 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

[Reddedenler] 
ERZURUM 

Selçuk Erverdi 

[Çekinserler] 

İÇEL 
Hilmi Türkmen 

KARS 
Turgut Artaç 

İSTANBUL 
Bahir Ersoy 
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[Oya katılmayanlar] 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
M. Salâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Hüsamettin IMu 

ADİYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Oğuz Aygüsn 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaçı 
Musa Kâzım Coşkun 
A. Sakıp Hiç erimez 
Mustafa Maden 
Emin Pakgüt 
Osman Soğukpınar 
H Turgut Tıoker (B.) 
.Aydın Yalçın 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cetngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
Öihat Bilgeftıan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Kemal Demir (B.) 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
ibrahim öktem 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
ihsan Tombuş 
Aralan Topçuba|i 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasası Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 
Rıfkı D anılman (ıB.) 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğ-Ü* 
I. Hüseyin Incioğlm 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GlREÖUN 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 

HATAY 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Gkyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 

İbrahim Abak 
İsmail Arar (B.) 
Sadettin Bilgiç 
Mehmet Ali Aybar 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Daren 
delioğlu 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuaa 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman Özer 
Akgün Sildvrfli 
İsmail Hakkı TeMnel 
A, Turgul Topal oğlu 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
MuKaffer Fazlı Arınç 
Şeref Bakşık 
Münir Daldal 

İhsan Gürsan 
Talât Orhon 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Nalfci Üner 

KARS 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Muzaffer Aikdoğanlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Bahri Dağdas 
Necmettin Enbakan 
Mustafa Kubilay Imer 
Necati Kalaycıoğlu 
I. Etem Kılıçoğılu 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Eribek 
Mesut Erez (B.) 
Mehmet Ersoy 
Kemali Kaoar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 
Önol Sakar # 
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MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Kasım Emre 

NIÖDB 
M. Naci Çerezci 
M. Nuri Kodamanoğlu 
(B.) 
Mevlüt Ocakcıoğlu 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 

Cengiz Ekinci 
Haaııdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Akçal (B.) 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
İl yas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

[Açık wy 
Ağn 1 
Aydm 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 2 

Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 

Enver Akova 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğîu 
Mustafa Timisi 

1 TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 

Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

melikler] 
Hatay 1 
Kocaeli 1 
Malatya 2 
Nev§eîhir 1 

— 
Yekûn 12 

TRABZON 
Ahmet Öısan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

URFA 

Mehmet Ali Göklü 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 

Abdulılah Baş;türk 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 

Ahmat Güner 
öahit Karafca§ 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

24 NCÜ BİRLEŞİM 

20 . 12 .1972 Çarşa-mlba 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair C. Senatosu ile Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri .(M. Mecli
si : 1/725; C. Senatosu : 1/120) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 766), (C. Senatosu S. Sayısı : 162); 
(Dağıtma tarihi : 18 .12 .1972) 

X 2. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair, Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi 1/723), (C. Senatosu 1/122) (M. Meclisi 
'S. Sayısı : 770) (C. Senatosu S. Sayısı : 160) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 12 . 1972) 

X 3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ile Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/727; C. Sena
tosu 1/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 767) (C. Se
natosu S. Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 
18 .12 . 1972) 

X 4. — İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ile Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi 1/726; C. Senatosu 
1/121) (M. Meclisi S. Sayısı : 768) (C. Sena
tosu'S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 18.12.1972) 

X 5. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ile Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi 1/724; C. Senatosu 1/117) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 769) (C. Senatosu S. Sayısı ; 157) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 12 . 1972) 

X 6. — 1972 yılı Bütçe Kanunun ile bu kanuna 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ile 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/683) (C. Senatosu 1/119) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 771) (C. Senatosu S. 
Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 18 . 12 . 1972) 

X 7. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair, Cumhuriyet Senatosu 
ile Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi 1/715; C. Senatosu 1/116) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 772) (C. Senatosu S. Sa
yısı : 155) (Dağıtma tarihi : 18 . 12 . 1972)' 

X 8. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sı
kıyönetimi Kanununun 26 ncı maddesine bir 
fıkra ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ve Plân Komisyonu ra
poru (1/708) (S. Sayısı : 750 ve 7 5 0 > 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 10 . 1972 ve 
30 . 11 . 1972) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR.VE GENEL 

GÖRÜŞME 
IIT 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1: — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay 
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îmer ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Millet 
Meclisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu 
rapora (21/706) (S. Sayısı : 763) .(Dağıtma ta
rihi : 29 . 11.1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

;X 1. — Madencilik Reformu kanun tasarısı 
ile C. Senatosu Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu 
ve 36 arkadaşının, Maden İşleri Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkında ve 63Ü9 sa
yılı Maden Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi, aynı kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair, C. Senatosu Çanakkale Üyesi Zi
ya Termen ve 22 arkadaşının, Madencilik Re
formu kanun teklifleri ve 83 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/605, 2/629, 2/640, 2/657) 
('S. Sayısı: 773) (Dağıtma tarihi: 19 . 12 . 1972) 



M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 7 7 3 

Madencilik reformu kanunu tasarısı ve C. S. Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının Maden İşleri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkında, Giresun C. Senatosu Üyesi İhsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının, 6309 sayılı Maden Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi, aynı kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında, Çanakkale C. S. Üyesi Ziya Termen ve 22 arkadaşının, 
Madencilik reformu kanun teklifi (1/605, 2/629, 2/640, 2 /657) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 2.2. 1972 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 77/828 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Müleit Meclisine arzı 
Balkanlar burulunca 31 . 1 .1972 tarihinde kararlaştırılan «Madencilik Reformu kanun tasarısı» 
ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Madencilik Reformu kanun tasarısı 

GENEL GEREKÇE 

Yurdumuz madeneliğini geliştirmek ve böylece yurt ekonomisindeki olumlu etkisini artır
mak için madenciliğin çeşitli sorunlarını çözümlemek üzere, bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
Tasarı, üç bölümden oluşmaktadır. 

I. Bolümde; 6309 sayılı Maden Kanununun bâzı maddeleri günümüz gereklerine göre değiş
tirilmekte ve yeni bâzı maddeler ilâve edilmektedir. 

II. Rölümjde; Maden Kanununu yürütmek ve madenciliğimizi yönlendirmek üzere, Maden Ge
nel Müdürlüğü kurulması için esaslar tespit edilmektedir. 

III. Bölümde; Maden Kanunu ve bu kânuna eklenen maddeler ve geçici maddeler yer alınış
tır. 

BÖLÜM : I 

6309 sayılı Maden Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, aynı kanmıa yeni ^maddeler 
eklenmesi 

Madencilik sektörü pek çok ülkenin kalkınmasında en önemli dayanaklardan bîri olmuştur. 
Ancak, gene pek çok ülke sahibolduklan çok geniş doğal kaynaklara rağmen kaynaklarını değer
lendirememiş veya başkalarının yararlanmalarına bırakmıştır. Sorun, kaynaklara sahibolmak ka
dar, onları iyi işletebilmek ve değerlendirebilmektir, 

Dönem : 3 
Toplantı : 4 
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Yurdumuzda bütün Cumhuriyet Hükümetleri, madenciliği (kalkınmanın en önemli unsurların

dan biri olarak görmüşlerdir. Ancak, madencilik sektörü dış ticaret dengemizde hâlâ ekonomi
mize yük olmaktan çıkarılamamıştır. Nitekim, 1969 yılında madencilik ürünleri ithalâtı, ihra
cattan 23 milyon TL. fazla olmuş ve bu açık 1970 yılında 135 milyon TL. sına yükselmiştir. Ma
dencilik sektörünün toplanı geliri, harcanan çabalara rağmen uzun yıllardır gayrisâfi millî hâsıla 

^ (G. S. M. H.) içinde % 1,5 oranında kalmıştır. Bu değerin % 36'sını teşkil eden en önemli ma
den ürünümüz olan taşkömürünün yıllık üretimi yalnız 5 milyon tondur. Bilinen toplam taşkö
mürü varlığımız A. B. D., Sovyet Rusya gilbı ülkelerin yalnız bir yıllık üretimlerinden azdır. 
G. S. M. H. içindeki payları itibariyle taşkömürünü, linyit, taşocağı ürünleri ve petrol izlemekte
dir. Yurdumuzda tüketilen toplam enerjinin % 351 tezek - odun gibi kaynaklardan karşılanmak
ta, buna rağmen sınırlı linyit yataklarımız gerektiği gibi üretime geçârilememekte ve tahribedil-
mıektedir. Dünya çapında büyük önemi olan Bor yataklarımız ise kalkınmamıza yardımcı olacak 
bir biçimde değerlmdirilememektedir. 

Bu durumda kalkınmasını en kısa zamanda gerçekleştirmek zorunda olan bir ülke olarak do
ğal kaynaklarımızı hızla harekete geçirM, faydalanma oranını artırıcı ve tahribatı önleyici tedbir
leri almak zorundayız. Alınması gerekli tedbirlerin en önemlilerinden biri yurdumuzdaki maden
cilik çalışmalarını düzenleyen (6309 sayılı) Maden Kanununun bu yönden bir değişikliğe tabi 
tutulmasıdır. 

Götârilmek İstenen değişiklikle, maden sahalarının süratle aranması ve değerlendirilmesi için 
gerekli ilik tedbirler alınmakta, doğal kaynaklarımızın bir spekülâsyon konusu olması ve bu ga
ye ile yıllarca bekletilmesi önlenmektedir. 

Hakların devrinde ve işlemlerin yürütümünde getirilen değişiklikler bu gayeyi sağlayacaktır. 
Doğal kaynakların daha iyi ve yararlı bir biçimde işletilmeleri için çeşitli hükümler getirilmiş, 
fennî nezaret müessesesi düzenlenmiştir. 

Madencilik sektörünün, kalkınmamızda oynayabileceği büyük yardıma olanak sağlayabilmek 
için bugüne kadar kısıtlı kalmış olan tüm madencilik çalışma'larını kamu eliyle güçlendirmek, özel 
sektörü daha yararlı yapıya kavuştulabilmek değişikliğin en önemli yönü olmaktadır. Bu mak-
sıadı sağlamak .üzere arayıcı ve işletici kamu kuruluşlarının çalışmalarını sınırlayıcı hükümler 
yumuşatılmıştır. 

Madenlerimizden sağlanan gelir içinde yabancı sermayenin payı, verilen bütün teşvik edici 
izinlere rağmen % l'e erişememiştir. Buna karşılık bâzı önemli kaynaklarımızın değerlendiril
melerinde ticarî amaçlar ulusal çıkarlarımızı geri bırakmıştır. Bu sakıncalardan korunmak, endüst
rimizin muhtacolduğu hammaddeleri emniyet içinde ve yeterince üretebilmek için doğal kaymakla
rımız ile ilgili her türlü hakkın ancak Türk vatandaşlarına ve onların kurdukları şirketlere ve
rilebilmesi görüşü getirilmiştir. 

Aynea, ulusumuzun varlığı ve ekonomik kalkınmamız için kamu elinde bulunmasında hayatî 
zorunluluklar olan bâzı çok önemli doğal kaynaklarımızın kamu eliyle işletilmesine imkân yaratıl
mıştır. 

Böylece ünlü ve rakipsiz bor yaltaklarımız hızla ulusumuzun hizmetine girebilecek, linyit yatak
larımızın ise en iyi biçimde halkımızın tüketimine sunulması kabil olacaktır. Aksi takdirde bor 
yataklarımızın dünya pazarlarında rakipsiz yer alaıbilnnesi imkânı hiçbir zaman doğmayacak, Tür
kiye'nin enerji ve yakıt sorunu ise çözüm bulmayacaktır. 

özet olarak, kanun değişikliği, doğal kaynaklarımızın yurt kalkınmasına en kısa zamanda bü
yük katkıda bulunmasını sağlayacak tedbirler dizisinin başlangıcı ve önşartı olarak hazırlanmış 
ve sunulmuştur. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 773) 
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BÖLÜM : n 

3îaden tşleri Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri 

6309 sayılı Maden Kanununun yürürlüğe girdiği 1954 yılından bu yana, millî gelirlerimizdeki 
madencilik sektörü payının artırılması için çeşitli tedbirler önerilmiştir. Ancak, bir yandan kanun
daki boşluklar, öte yandan bu tedbirlerin gerçekleştirilememesi, madencilik sektörünün yurt eko
nomisine azamî katkıda bulunacak bir düzeye eriş tirilmesini engellemiştir. 

Durumun yurt 'çapındaki olumsuz etkilerini ıgerçek ağırlığı ile değerlendiren Reform Hükü
metimiz, bu sakıncaların giderileceğini progranmda vaadetımiştir. 

Nitekim, doğal (kaynakların yurt ekonomisiine en yararlı biçimde işletilip değerlendirilebil'm'e-
lerd için '6309 sayılı Maden Kanunu ile ilgili bir değişiklik tasarısı hazırlamış ve buna paralel ola
rak kanunun uygulayıcısı durumıumda olan Maden Dairesinin güçlü bir örgüte kavuşturulma
sı, böylece bir bütünlüğün sağlanması istenmiş'!l>r. Bu nedenle, madenciliğimizin düzenlenmesi, 
yürütümü ve denetimi için gerekli yetkilerle donatılmış bir Maden İşleri Genel Müdürlüğü kurul
ması yerinde ve faydalı görülmüştür. 

Maden arama ve işletme işleri ile ilgili istek ve teşebbüsler, bunlara ilişkin halkların verilme
si, anılan halkların kullanılması ve denetimi, mıaden mevzuatı ile tayin edilmiştir. 

Bu işlerin millî yararlarımız açısından hızla yürütülmesi ve sonuçlandırılması, yurttaşa ko
laylık sağlaması, denetimin en iyi şekilde yapılması, maden yataklarının tahribediılmeımesi, maden 
kaynaklarının süratle üretime geçecek şekilde yönlendirilmesi, çalışma güvenliğinin sağlan
ması, madencilik sektörünün istenilen düzene kavuşturulması, 'böylece, bir yandan.maden ikanu-
nunun tam anlamıyle uygulanması, öte yandan madenciliğimizin millî gelir içindeki payının 1ar-
tımlmıası, 'ancak kurulacak güçlü bir örgüt ile sağlanmış olacaktır. 

•İdarî özellikleri, teknik yapısı ve gereklilik1 eri dolayısıyle belli hizmetlerin Bakanlık çatısı 
altında 'bağımsız kuruluşlar tarafından yürütülmesi hukuk bakımından mümlkündür. Gelirlerini 
Devlet Bütçesinden temin etmekle beraber, ayrı bir hukukî varlığa ısahibolan bu çeşit kuruluş
larla belli bir kamu hizmetinin daha rasyonel, işin gereğine daha uygun yöntemlerle yürütül
mesi hızlı, sağlıklı ve verimli bil? şekilde görülmesi temin olunmaktadır. 

örneğin aynı ıgerekçe ile Maliye Bakanlığına bağlı idare olarak Gelirler İdaresi (kurulmuş
tur. 

Bu nedenle ve yukarıda sıralanan zorunluluklar açısından, maden işlerimizin tamamen idarî 
özellik taşıyan hukukî durumu, teknik yapısı, ulusal çıkarlarımızın zorunlu gerekleri iıle Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı bir Maden İşleri Genel Müdürlüğü kurulması yararlı »gö
rülmüş, kuruluş ve (görevlerini belirleyen kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

BÖLÜM : I I I 

Maden Kanunu ve bu Kanuna bâzı ek ve geçici maddeler eklenmesi 

Bu bölümde Maden Kanununa eklenen 7 'ek madde (ile 6 geçici madde ve bu kanuna eklenen 
2 geçici madde bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

6309 sayılı Maden Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, aynı kanuna yeni maddeler 
eklenmesi 

Madde 1. — Maden Kanununda değişikliğe uğrayan maddelerin ıgerekçeleri iaşağıda verilmiş
tir J 

Madde 11. — Bu madde arama ruhsatnamelerinin yürürlük süresini göstermektedir. 
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Arama ruhsatnaı^elerinin yürürlük [sürelerinin uzatılmaması veya yenilenememesi karışık 
iterkipli, fajkir tenörlü ve fakat büyük rezervli maden yataklarının değeıiendiıiılmıesi ve eko
nomik olaraık işletilip işletilemeyeceği •hususlarının ara§,tırılimasına -fınsaat ıbıraıkmıyordu. 

Bu duru'mdaiki ımaden yatajkıları için gerek ve zorunluluk görülen (hallerde ıgerekli fizibilite 
çalışmalarına girişdle/bilmesi için istisnaî olarak bunlara ait araımıa ıuıhsatnam;eileı4mın yenilenebil-
meleri im/kânı sağılaiiimış|tır. 

Arama (ruhsatnameleri yine iki yıl süre ile vcrileeeikjtir. Ancak, yukarıda 'işaret -olunan du
rum ve şartlar bulunan yataklara ait arama ruhsatnameleri yine iki yıl süre ile bir defa yenilene-
bileeektir. 

Madde 13. — IBu tasarı ile yabancı gerçek; ve tüzel kişiler tarafından IkuruıLmuş, bulunam şirket
lere, ımaden arama ve fişletme hakkı verilmesi yasaiklaınmıştır. Türlk Ticaret Kamununa ıgöre kıı-
rulınuş »İsa bile, ortaikla-rı arasında yabancı gerçek ve yabancı tüzel İkisi bulunan limited ve ano
nim şirkettiler de bu yasaklamaya tabi tutulmuştur. 

Madde 18. — Maden arama rrahsatnamelerinin verilişini 'geciktiren, verilen ihaifelar arasında 
tedahüllere ve aaılaşmazMda.ra yol açan sebeplerin başında, sahaları çevrelemek içıin alınması ige-
rek-en ısınır noktalarının araziden veya 'bu hizmet için yetersiz ölçekli hariJtalardain seçilmesi 
ıgelimıeJktedir. 

Yurdumuzun 1/25 '000 ölçekli (haritaları tamamlanmak üzeredir. 'Bu ha ritaıl ardam msadenciliik 
teşebbüsleri için yararlanılması esas olarak (kanunlarda yer almıştır. Bu itibarla, araziden nokta se
çilmesi yöntemi (kaldırılmış ve yerine 1/25 000 ölçelkli haritalardan ınoıkta seçilmesi yönjfceımıi ko-
aıulmuş/tur. 1/25 000 ölçekli haritaları henüz tamamlanmıanıivş olan bölgelerde, uyıgulamıadan edâ-
ndlen deneyler de ıgözönünde tutularak 1/200 000 ölçekli (haritalardan yararlanılması önıgörülhıüş-

-tür. Kısa bir süre sonra buna da Igerek ikalmayacaktır. 
271 sayılı Kanunla (kullanılmasına izin 'verilen 1/25 000 ölçekli haritaların uygulamada sağla

dığı ya.rar, çofk büyük olmuş ve amaç olan parselleme yöntemimin 'getirilmesine imkânı (hazırladığı 
anlaşılmıştır 

Madde 19. — Arama ruhsattna;oııesi harç teminat miktarlarmdalki paranın eski /kanundan fark
lı olara/k yalınız para olarak ive bir maJkıbuz karşılığında bir malsandığma yatırılması gerektiği 
öngörülmüştür. 

Ayrıca ruhsatname verilmesinden önce Harçlar Kanununda yapılan değişikldiklerden doğan 
farkın ruhsat süresi içinde ilgili tarafından yatırılması gerekliliği belirtilmiştir. Uygulamada 
pek çok da/valara seıbebolan bu ikomu -böylece açıklığa ve hıza kavuşıturulmuştur. 

Madde 20. — Tekaddüm halkkı sağlamayan arama müracaatları ile ilgili olan bu maddede, es
ki 'kanunda sayılan feeeınlemyelkûn sebepleri aynen alınmıştır. 

Madde ile igetirilen birimci yenilik fbu türlü talep sahiplerine yapılacak bildirimin 29 ucu mad
de ile ıgeitirilen yeni usule tabi olmasıdır. İkinci olanak, sahanın S 000 hektardan fazla olması se
bebiyle yapılacak keanlemyşkûn işlemlerimde, müracaatçının sahanın 'ölçülmesi ile ilgili talep-
leırinin nazara alınımıası ve masraf yatırmak için verilecek süre hükme bağlaınmıştır. 

Maddıe 23. — Aynı eints (madem 'aramak içıin aynı anda yapılan ımüracaatlar arasında Devlet 
Kamu Tüzel (kişilerine aidolamlar varsa, tekaddüm halklarının doğrudan doğruya bunlara tamına-
cağı (kabul (edilmiştir. fKaımu tüzel (Mş/ilerime ait müracaatların birden fazla olması halinde de, 
içlerinden birisi, Enerji ve Tabiî Kaynakılar Bakanlığınca seçilecek ve tekaddüm hakkı buma ta
nınacaktır. 

Bu takdirde, 23 ncü maddenin, tekaddüm hakkının kur'a ile belirtilmesi hükmü, ancak araların
da Ikamu tüzel kişileri bulunmayan (gerçek; veya özel hukuk tüzel Ikişilerinıin müracaatları hak
kında uygulamabikcektir. 

Madde 24. — Birden fazla il sınırlarını ilgilendiren arama müracaatları hakkında uygulan
ması »en uygun olan işlemin-, bu (konuda uygulamada elde edilen sonuçlar ıgözönünde tutulmak 
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suretiyle yeniden düzenlenmedi zorunluluğu, ortaya yıkanıştır. 
Tasaruda getirilen hükme göre, bitişik trir ikaç ilin sınırlarına taşan ardama müracaaft sahaları 

•il sınırları bakımımdan taksir ettirilmeyecek, müracaatın yürütülmesi konuşumda bu illerden bi
risi Enerji ve Taibiî Kaynaklar OBalkanliğıtarafından görevlendirilebileeelfetir. 

Aynı cins maden için ayrı illere yapılmış olan 'müracaatlar arasındaki tedahüllerin giderilme
sinde de, nıüracaalt tarihleri esas aiınaeaJktır. 

Mdde 25. — Maden arama halklarının arayıcı lehine de olmaık üzere süratle verilmesi ve işle
rin bir ıtaıkım tebligat zorluklarıyle Ikarşılaşılfmasınd'an dıolayı sürüncemede kallma&ını ömlemtelk 
aımıaeıyle mıüracaattafei noksanların ve haltaların ilgiliye 29 neu maddede Igösterilen ruhsat almak 
üzere başvurduğu ıgünde bir yazı ile bildirilimesî öngörülmüştür. 

Madde 26. — Keşif için daireye tanınan yetki açıklığa karvrışturulımuştur. 
Madde 27 ve 28. — 1/25 000 ölçekli haritaların kulianılmasiyle 'kısa zamanda gereiksİE hale ge

lecek olan keşif 'işlemlerinin ısüratle yapılması ve (müracaatın bir an önce ruhsata bağlanmasını 
itemin ama-cıyle. eski ikaınunda mevcut itiraz ve tebligat işlemıleri ıkaldırılmiiştır. 

Madde 29. — Tebligat zorlutoları yüzünden uzayan ruhsat altma işlemini çaıbuıklaştırıeı bir sis
tem getirilmiştir. 

Maddede belirtilen süreler içinde hem daire hem türlü incelemesini yaparak ruhsatı vertmek 
veya eksiklikleri ıbildirmek, hem de ilgililer ilk anüraeaatlaırmı yaptılkları daireye başvurarak iş
lerini îkendileri kovalamak zorunda olaeaiklardır. Btöyleee her iki (tarafın hızlı ve som/mluluk için
de çalışması sağlanmış alacak ve tebligat dolayısıyle çıkan anlaşmazlılklar ortadan kalkacaktır. 

Madde 34. — Araıma faaliyetinin işletme faaliyetine çevrilmesi yasaiklanımalkıtadır. 
Halen yürürlükte bulunan hüküm, bu »maksadı temim 'balkımından daha. da açıklığa ikuvuşturul-

muştur. Bu arada, [gerektiğinde ileride girişilecek araimiaiara önderlik edecek olan cevher mıost-
ralarınm sökülüp alınımıası önlenmek istenmiştir. 

Ayıca, laıraıma işlerinin ciddî surette yürütülmemesi ve sahadaki faaliyetin fiilen işletmeye çev
rilmesi halinde uygulanacak müeyyide 'gösterilmiştir. 

Madde 39 ve 58. — Uygulamada arama sahaları istifçiliğine, saha ticaretine ve spekülâsyona 
yol açan arama ruhsatnameli ve işletime talepli sahaların elden ele devri ortadan <kaldınlmışjtır. 

Her araıma ruhsatnaımesi veya işletme talebi hukuku, ancak bir kez o da gerekli hallerde Ba
kanlığın izni ile devroluna.bilecekitir. 

Devir işleminin yapılmasında takibolunaicalt yöntem ve şekle ait yürürlükteki sistem korun
muştur. 

Madde 54. — İlân (giderlerinin ilgili tarafından ödeneceğine dair bir fıkra elklenımi^tir. 
Madde 62 ve 64. — Bu tasarı ile, yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin Türk Ticaret Ka

nununa göre kurdukları limited ve anonim şirketlere maden hakları verilemeyeceği öngörüldü
ğünden, 62 ve 64 ncü maddeler de bu konuda 13 ncü maddenin gerekçesinde açıklanan esaslara 
göre değiştirilmiştir. 

Ayrıca, 62 nci maddedeki Harç ve Damga Pulunun tevdii ve şartnameyi imza için daireye baş
vurma işlemleri kolaylaştırılmış, ımaden işletme ruhsatnamesinin Bakanlığın tespit edeceği şart
larla bir kez uzatılabileceği ve bu sürenin bitiminde 100 ncü maddede belirtilen tesislerin bedelsiz 
olarak Devlete geçeceği öngörülmüştür. 

Madde 63. — (Bu tasan ile, maden işletme imtiyazları yürülük süresinin otuz yılı aşmaması 
esası getirilmiş, madde buna göre yeniden düzenlenmiştir. 

Ancak, bundan önce otuz yıldan daha uzun sürelerle verilmiş bulunan maden imtiyazlarına 
ait haklar, süreler bakımından saklı tutulmuştur. 

Tasarının kanunlaşmasından önce imtiyaz süresi uzatılması konusunda yapılmış ve işletmeleri 
ileri safhalara ulaştırılmış bulunan isteklerle, birleştirme istekleri hakkında gerekli hükümler 
eklenmiştir. 
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Madde 67. — Bu tasarı ile, devlete geçmiş (bulunmuş sayılan maden) lerin işletme haklarının, 

gerektiğinde re'seri veya istenmesi üzerine, kamu tüzel kişilerine verilmesi öngörülmüştür. 
Üzerlerinde başkalarının tercih ve rüçhan hakkı kalmamış olan bu madenlerin kamu tüzel kişi

lerine verilmesinde müktesep hukuk bakımından herhangi bir sakınca bulunmadığı gibi, bu yola 
gidilmesi Anayasanın 130 ncu maddesi hükümlerine de uygun düşmektedir. 

Devletçe re'sen verilmelerine gerek görülmeyen veya kamu tüzel kişileri tarafından istenme
yen bu tip bulunmuş madenlerin işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazının, gerçek veya özel 
hukuk tüzel kişilerine verilmesi yoluna gidilebilecektir. 

Madde 74 ve 75. — Maden sahalarında istetme faaliyetine başlanması, bu faaliyetin teknik 
ve ekonomik gereklere uygun şekilde düzenlenip devam ettirilmesi ile ilgili bu maddeler yeniden 
düzenlenmiştir. 

Bu düzenlenme sırasında uygulamada rastlanan durumlar da gözönünde tutulmuş, madenle
rin ataletken kurtarılması işletme faaliyetinin ekonomi ve teknoloji gereklerine uyulmak suretiyle 
ciddî ve aralıksız şekilde devam: ettirilmesi, maden yataklarının tahrip ve israfına yol açılma
ması, istihsal edilen cevherlerin en iyi şekilde değerlendirilmesi öngörülmüştür. 

İşletmede bu esaslara uyulmaması halinde, uygulanması gereken müeyyideler 75 nci maddede 
gösterilmiştir. 

. Madde 77. — Madenin işletilmesi sırasında maden yatağında veya cevher rezervinde nitelik ve 
nicelik yönlerinden önemli gelişmeler olabilir veya madencilik ekonomi ve teknolojisinde yeni 
ilerlemeler ve durumlar ortaya çıkabilir. 

Bu gibi yeni gelişme, ilerleme ve şartlara uyulmasını temin için yurt yararına olmak kaydıy-
le, şartname hükümlerinin Bakanlıkça da re'sen değiştirilmesini sağlayacak bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 82. — Maden işletmelerinde sağlanması ve uyulması gerekli fennî nezaret konusu, uy
gulamada rastlanan tereddüt ve anlaşmazlıklar da gözönünde tutularak yeniden düzenlenmiş ve 
82 nci maddeye açıklık getirilmiştir. 

Madde 99 .—iş le tme imtiyazının feshinde sahada faaliyetin durdurulacağı hususu eklenmiş 
ve bu konuda uygulamada görülen tereddütler açıklığa kavuşturulmuştur. 

Madde 115. — Bu madde ile maden kanununa getirilen değişiklik, % 1 - 3 olan devlet hakkı 
nispetinin % 1 - 5'e çıkarılmasından ibarettir. 

Madde 144. — Maden arama ve işletme haklarının verilebilmesi içiri ve Maden Kanunu gere
ğince maden sahalarında yapılması gerekli keşif, tetkik, tahkik ve tatbiklerin gerektirdiği bütün 
masrafların ilgililer tarafından ödenmesi gerekmektedir. 

Uygulamada, bu masrafları karşılayacak paranın ilgililerden tahsili, bunlardan avans çekil
mesi, mahsup ve' reddi işlemlerinde büyük zorluklarla karşılaşılmış, ayrıca tebliğ ve diğer forma
liteler yüzünden işlerin çok uzun sürelerle sürüncemede kaldığı görülmüştür. 

Bu sakıncaları önlemek amacıyle madde yeniden düzenlenmiştir. 

BÖLÜM : II 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü kurulup ve görevleri 

Madde 2. — Maden İşleri Genel Müdürlüğünün, yapısı ve kuruluş amacı belirtilmiştir. 
Madde 3. — Maden İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinin, madenciliğimizin tümü ola

rak gelişmesini düzenleyecek bir biçimde olması hedef alınmıştır. Böylece, şimdiki dairenin yalnız 
maden hakkı venmek şeklinde gelenekleşen görevi biçimine modern bir anlayış getirilecek, maden
ciliğimizin ıtüm sorunları izlenecektir. 

Madde 4. — Örgütlenmeyi düzenlemiştir. 
Maden 5. — Genel Müdürlüğün yurt çapında verilen görevleri yerine getirebilmesi için kura

cağı taşra örgütünü belirtmiştir. 
Madde 6. — Genel Müdürlük örgütünü ve Genel Müdürün temsil ve yönetim yetkisini düzenle

mektedir. 
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Madde 7. — Taşra kumlusunun görev ve yetkilerini belirlemektedir. 
Madde 8. —Genel Müdürlüğün merkez ve taşra kuruluşlarındaki görevlilerin atanmalarına ait 

usul ve şartları belirlemektedir. 
Madde 9. — Genel Müdürlük için çok gerekli bâzı kilit "mevkilerde sözleşmeli personel çalıştırma 

olanağını belirtmektedir. 

(BÖİLÜM : I I I 

Maden Kanununa ve bu kanuna bâzı ek ve geçici maddeler eklenmesi 

Madde 10. — Maden Kanununa eklenen ek maddelerin gerekçeleri aşağıda verilmiştir : 
Ek Madde 1. — Bu ek madde ile, Maden Kanununa yeni bir hüküm getirilmektedir. 
Üzerinde tesis edilen takaddüm, araıma, işletme talebi veya işletme hafckı ret, iptal veya fesih 

olunan meflkufiyeti veya bnlunmuşluk vasfı kaldırılan bâzı sahalar vardır ki, bunların Bakanlık
ça tespit ve ilân edilecek belli bir tarihten itibaren aramalara serbest bırakılması gerekmektedir. 
Bu gibi sahalar serbest hale getirilmeden önce bunların üzerlerime yapılan müracaatların, sahip
lerine tekaddüm hakkı sağlamayacağı Maden Kanununun çeşitli maddelerinde gösterilmiştir. Ek 
madde 1 ile, kamu tüzel kişileri tarafından yapılan arama müracaatları hakkında bu esasın uygu
lanmaması diğer bir ifadeyle kamnu tüzel kişilerine ait müracaatların kabul edilmesine ve yürütül
mesine bu halin engel teşkil etmemesi öngörülmüştür. 

Yeni hükme göre, başkalarının hakkı bulunmayan ve fa'kat henüz aramalara açılmamış bulunan 
sahalarda, kamu tüzel kişileri tarafından yapılan müracaatlar için teıkaddüm hakkı elde edilmesi
ne bu sahaların aramalara açılmaması engel teşkil etmeyecektir. 

Ek Madde 2. — Maden arama ve işletme hakkı verilecek sahaların 2 000 haktan aşmaması, 
Maden Kanunu hükümleri gereğindendir. 

Kamu tüzel kişilerinin teşebbüs güçleri, sermaye ve kuruluş imkânlan gözönünde tutularak 
bunlara ait işletmelerin Maden Kanununun bu gereğinden istisna edilmeleri öngörülmüşıtür. 

Getirilen yeni hükme göre kamu tüzel kişilerine ait arama müracaatları sahalarının azamî geniş
liklerinin 20 000 hektara kadar ulaşabileceği, işlerimde talepli sahalar için ise, havza teşkiılinıe im
kân verilmek üzere belli bir genişlikle sınırlama zorurdukığunun konulmaması kaibul edilmiştir. 

Ek Madde 3. — Arama ve işletme hakkı verilen veya arama veya işletme hakkı istenilen ma
den sahalarında Bakanlıkça gerekli görülen hallerde re'sen istikşaf, tetkik ve aramalar yaptırıl
ması imkânı bu ek madde ile sağlanmak istenmiştir. 

Ek Madde 4. — Maden Kanununda, Orman, Damga ve Harçlar Kanunu gibi diğer bazı kanun
larla, maden arama ve işletme hakkı sahiplerine yükletilen birtakım görev ve yükümlülükler bu
lunmaktadır. Bunların yerine getirilmeleri için bu kanunlarda bir süre belli edilmediğinden veya 
müeyyideleri gösterilmediğinden işler sürüncemede kalmaktadır. 

Bu halin önlenmesi için Ek Madde 4 ile hüküm getirilmiştir. 
Ek Madde 5. — Maden kömürü ve bor tuzlarının yurdumuzun sanayileşme alanındaki çabala

rı kuvvetle desteklemek ve stratejik gereklere zamanında ve yerinde cevap verebilmek bakımın
dan Devlet eliyle işletilmeleri zorunlu bulunmaktadır. 

Bu nedenlerle, bu madenlerin yalnızca Devlet eliyle aranıp işletilmeleri öngörülmüş, bunu te-
minen Ek 5 ve 6 ncı maddeler düzenlenmiştir. 

'Tasarının ek 5 nci maddesinde getirilen hükümle maden kömürü ve bor tuzu madenlerinin 
Devlet adına aranması ve işletilmesi, hak ve yetkisi kendi kanunlarına göre bu madenleri işletme
ye yetkili olan ve sermayelerinin tamamı Devlete ait bulunan Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile, ge
lirleri genel bütçeden karşılanan ve kanunla kurulmuş olan kuruluşlara verilmiştir. 

Getirilen yenıi hükümde ayrıca, bu madenleri işletecek olan kamu tüzel kişilerinin, sermaye ve
ya gelirlerinin tamamı Devlete ait kuruluşlar olması, bunlann sermayelerinde hiç bir oramda özel 
teşebbüs payıoıın bulunmaması, aynı zamanda bu kuruluşların knırulmalaraıa ait özel kanunlarına 
göre anılan madenleri aramaya ve işletmeye yetkili olmalan öngöımlmıuştür. 
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Bundan böyle, maden kömürü yaltakları ancak, kömür işletmek üzere kurulmuş olup aynı 
zamanda sermayesinin tatmamı Devletle ait bulunan Türkiye Kömür İşletmeleri Kuruımu gibi ka
mu iktisadî teşekkülleri tarafından işletilecektir. ıBor tuzu madeni de bu hükme paralel olarak 
Etibank gibi veya aynı vasıfta kurulacak teşekküller eliyle aranıp işletileıbileceJktir. Maden Tet
kik ve Arama Enstitüsü gibi sermayesinin tamamı genel bütçeden karşılanmaık üzere ve kanunla 
kurulmuş bulunan kuruluşlar ise, kuruluş kanunundaki yetkiyle sınırlı olmak üzere bu madenleri 
sadece arayabilecektir. 

Öte yandan, nitelik ve nicelik yönlerinden önemsiz olan ve bu sebeple de yukarda işaret edi
len nitelikteki ka/mu kuruluşları tarafından bizzat işletilmelerinde gerek ve zorunluluk görülmeyen 
küçük çaptaki maden kömürü yataklarının işletme hakları İçendi üzerinde kalmak, bellıi bir plân 
ve projeye bağlanmak ve bu hususta Bakanlıktan izin alınmak şartlarıyle bu kuruluşlarca, istekli 
özel teşebbüse veya diğer kamm tüzel kişilerine işlettirilöbilmelerine eevaz verilmiştir. Şu kadar 
ki, bor tuzu madeni bu, hükme tabi olmayacallctır. 

Bu tasarının kanunlaşmasından itibaren maden kömürü ve bor tuzu madenleri için, gerçek 
veya özel hukuk tüzel kişileri ile durumları tasarıda belirtilen niteliklere uymayan diğer kamu tü
zel kişilerine arama ve işletme hakları verilemeyecektir. 

Ancak, bu kanunun yürürlüğe konulmasından önce maden kömürü sahaları üzerinde kazanıl
mış 'bulunan maden haklarının saklı okluğu gösterilmiştir. 

Şu, kadar ki, bu hükmün mezkûr maden kömürü sahaları hakkında Ek Madde 6 hükmünün uy-
gulanmasıma engel teşkil etmeyeceği ayrıca belirtilmiştir. Bor tuzu madeni erine ait müktesep hak
lar, maden kömürü sahalarının tabi tutulduğu bu esasa bağlı olmayacak, kendilerine bu tasarının 
kanumlaşiması tarihinden itibaren Ek Madde 6 hükmü uygulanacaktır. 

Ek Madde 6. — Taşanının kanunlaşmasından önce maden kömürü ve bor tuzu madenleri üzerin
de elde edilmiş bulunan tekaddüm, arama, işletme talebi ve işletme halklarının tabi olacağı esaslar 
Ek Madde 6 ile gösterilmiştir. 

Maden kömürü üzerindeki bu gibi müktesep haklardan lüzuma görülenleri, Bakanlık karariyle 
geri alınabilecek ve Ek Madde 5'in 1 nci bendinde gösterilen vasıftaki kamu tüzel kişilerine veri
lebilecektir. 

Bor tuzu madeni üztermdelki müktesep hakların tamamı, İni kanunun yürürlüğe konulduğu 
tarihte Bakanlıkça geri alınacaktır. Maden Dairesindeki kayıtlar ve siciller yine Bakanlıkça bu ta
rih esas tutulmak suretiyle düzelttirilecektir. Aynı zamanda geni alman bu haklar nitelikleri 6 ncı 
maddenin 1 nci bendinde belirtilen kamu kuruluşlarına yine Bakanlıkça devir ve intikal ettirile
cektir. 

Geri alınan bor tuzu haklarının sahiplerine ödenecek tazminatın tespiti ve tediyesi ve sahala
rın yetkili kamu kuruluşlarına devir ve intikali ile ilgili işlemler özel kanununda gösterilen usul 
ve esaslara göre yürütülecektir. 

Bakanlıkça geri alınacak olan maden kömürü sahalarıma ait işlemler hakkında da keza aynı 
özel kanunun hükümleri uygulama çaktır. 

MTA Enstitüsü kuruluş statüsü itibariyle bu kanunda belirtilen niteliklere sahip bulunduğun
dan üzerinde bulunan madem kömürü ve bor tuzu tekaddüım ve arama haklarının geri alınmasına 
lüzum olmadığı açıktır. Bu hususun bu şekilde açıklanması yeterli görülmüştür. 

Ek Madde 7. — Devlet eliyle işletiknesi öngörülen maden kömürü ve bor tuzu madenleri üze
rinde bu kamunun yürürlüğe konulmasından önce kazanılmış tekaddüm, arama, işletme talebi ve 
işletme halklarımın geri alınma işlemleri yapılırken bağlı oldukları süreler balonumdan tabi ola
cakları esas, Ek Madde 7 ile tayin olum/muştur. 

'Gferçekjten, bu maden haklarından bir kışımı işlem yönümden, yürürlük veya yükümlülüklerini 
yerine getinmjek için sürelere bağlı durum ve safhada bulunabilirler. Grerl alımıma ve devir işlemle
rinin yapılması sırasında bu süreler, gereğimin yerine getirilmesine imkân elde edilmeden dolabilir. 
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Amaç dışı kalan bu haller sebebiyle gerek doğrudan doğruya kanun taralından tayin edilmiş, ge
rekse idare tarafından bulunan yürüdük veya sair sürelerin, geri alınma ve devir işlemlerinin 
yapılması ve devamı sırasında cereyan etmeyeceği hükmü getirilmiştir. 

•Hk Madde 7 hükmü ile, Ek Madde 5 ve 6 hükümlerinin uygulanmaları şekli ve usulü bir yö-
netmeli'kle düzenlenecteiktir. 

Madde 11. — Maden Kanununa eklenen geçici maddelerin gerekçeleri aşağıda verilmiştir. 
Tıasarınnı kanunlaşmasından önce, verilmiş bulunan ve müktesep hak teşkil eden maden hakları 

mevcuttur. İşte bu maden haklarının, getirilen yeni hükümlere intibak esasları • geçici maddelerde 
düzenlenmiştir. 

Oeçici Madde 1. — 1/25.000 ölçekli haritaların tamamen mevcudolmaması nedeniyle yürürlükte
ki kanun uyarınca yapılmış müracaat, işletme hakkı ve imtiyazlarının bir kısanında 1/200.000 ölçek
li haritalara göre işlem yapılmıştır. Ancak bu haritalar maden işlerinde gerekli olan duyarlılığa 
sahibolmadıklarından pek çok anlaşmazlığa neden olmaktadır. Bu yüzden doğal kaynaklarımız 
uzun yıllar hareketsiz kalmakta ve maden hakiki sahipleri de bundan zarar görmektedir. 

Bugün 1/25.000 ölçekli haritalar tamamlanmak üzere olup bütün bu sakıncaları önleyecek 
yapıdadır. Dolayısiyle bundan böyle halen mevcut hakların da 1/25.000 ölçekli haritalara uydu 
rulması halinde işlemler süratle tamamlanacak ve anulan aiksaklrtklar ortadan kalkacaktır. 

Geçici Madde 2. — 13, 62, 64 ncü maddelere; intibak şartları ve usulü gösterilmektedir. 

Geçici Madde 3. — 75 nci maddeye intibak şartları ve usulü gösterilmektedir. 

Geçici Madde 4. — 144 ncü maddeye, intibak şartları ve usulü gösterilmektedir. 

Geçici Madde 5. — Maden arama müracaatı, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsat ve imtiyazı 
safhalarında bulunan maden hakları için gerekli işlemler çeşitli nedenlerle gereği gibi yapılamıa-
makta ve doğal kaynaklarımız uzun yıllar dfeğerTmdMlememektedir. 

Hızlı kalkınma zorumda olan ülkemizde ekonomimize büyük katkıları olacak doğal kaynakları
mızın süratle işletilmesi ve bu amaçla işlemlere hız verilmesi Maden Kanunumuzun başlıca hede
fidir. 

Maden hakları ile ilgili işlemlerin ağır olması nedeniyle hak sahipleri zarar görmekte, bazen 
bir işletme ruhsatı alabilmek için yıllarca beklemek gerekmektedir. 

İşlemleri hızlandırmak, ciddî ve sorumlulufk duygusu içinde çalışan madencilerimizi sıkıntıdan 
kurtarmak amıaoıyle bu tasarı ile yeni bazı yöntemler getirilmeye çalışılmıştır. 

Madde 12. — Bu kanuna eklenen geçici madde gerelkçeleri : 

Geçici Madde 6. — İş, kayıt ve demirbaşların devir şartlarını belirtmektedir. 

Geçici Madde 7. — Personel devrini düzenlemektedir. 
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Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi ihsan Topâloğlu ve 36 arkadaşının 
lüğü kuruluş ve görevleri hakkında, kanun teklifi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulm 

Gereğine müsaadelerinizi arz ede 
Saygılarımızla. 

Giresun Senatörü 
İhsan Topâloğlu 

Denizlli Senatörü 
Hüseyin Atmaca 

Tıalbiî Üye 
Selâhattin Özgür 

Bursa Milletvekili 
Sadr ettin Çanga 

Tıalbiî Üye 
M. Şükran Özkaya 

Ankara Milletvekili 
Şinasi Özdenoğlu 

Yozgat Seütörü 
Sadık Artukmaç 

Manisa Milletvekili 
Veli Bakirli 

Kastamonu Milletvekilli 
Mehmet Seydibeyoğlu 

Bursa Senatörü 
Saffet Ur al 

İzmir Milletvekili 
Coşkun Karagözoğlu 

Çanakkale Milletvekili 
Mustafa Çalıkoğlu 

, Maden işleri Genel Müdür-
(2/629) 

Kuruluş ve Görevleri halkkmda hazırlamış olduğumuz kanun 
ustur. 
riz. 

Manisa Milletvekili 
Muammer Erten- • ,. 

Konya Milletvekili 
Sadi Kocas 

Biledik Milletvekili 
Mehmet Ergül 

tamir Senatörü • 
Necip Mirkelâmoğlu 

G'aızianitıep Milletvekili 
Şinasi Çolakoğlu 

Kars Senatörü 
Sırrı Atalay 

İzmir Milletvekili 
Kemal Önder 

Kars Milletvekili 
Kemal Güven 

M'alabya Senatörü 
Nurettin Akyurt 

Kara Milletvekili 
Turgut Artaç 

Zonguldak Milletvekilli 
Ahmet Güner 

İstanbul Milletvekili 
Bahir Ersoy 

Muş Milletvekili 
Nermin Nefçi 
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Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener 

Trabzon Milletvekili 
Cevat Küçük 

Tabiî Üye 
Vehbi Ersü 

Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Adana Milletvekili 
M. Yılmaz Mete 

Burdur Milletvekili 
Nadir Yavuzkan 

Aydın Senatörü 
Halil Goral 

Zonguldak Semaıtönü 
M. Ali Pestilci 

Kars Milletvekili 
Kemal Okyay 

Artvin Milletvekili 
A. Naci Budak 

Kırşehir Milletvekili 
Mustafa Aksoy 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 
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MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 
TASARISI GEREKÇESİ 

6309 sayılı Maden Kanununun yürürlüğe girdiği 1954 yılından bu yana millî gelirimizdeki madenci
lik sektörü payının artırılması için çeşitli tedbirler önerilmiş, ancak bir yandan kanundaki boşluklar, 
öte yandan bu tedbirlerin gerçekleştirileımemıesi, madencilik sektörünün yurt .ekonomisine azamî 
katkıda bulunacak bir 'düzeye eriştirilmesini devamlı >ertelemiştir. 

Durumun yurt çapındaki olumsuz etkilerimi gerçek ağırlığı ile değerlendiren reform Hüküme
timiz, eksikliğin giderileceğini programında vadetmiştir. 

Nitekim, doğal kaynakların yurt ekonomisine <en yararlı şekilde ^letülebülme'leri ve değerlendi-
rilebilmeleri için 6309 sayılı Maden Kanunu ile ilgili bir değişiklik tasarısı hazırlanılmış ve buna 
paralel olarak kanunun yürütücüsü durumunda olan Maden Dairesinin güçlü bir örgüte kavuş
turulması, böylece bir bütünlüğün sağlanması istenmiştir. Bu nedenle, madenciliğimizin düzen
lenmesi, yürütme ve demetimi için gerekli yetkilerle donatılmış bir Maden İşleri Genel Müdürlü
ğü kurulması yerinde ve faydalı görülmüştür. 

Maden arama ve işletme işleri ile ilgili istek ve teşebbüsler, bunlara ilişkin hakların verilmesi, 
anılan hakların kullanılması ve denetimi, maden mıevzuatıyle tayin edilmiştir. 

Bu işlerin millî yararlarımız açısından süratle yürütülmesi ve sonuçlandırılması, vatandaşa ko
laylık sağlanması, denetimin en iyi şekilde yapılması, maden sahalarının tahribedilmemesi, maden 
kaynaklarının süratle üretime geçecek şekilde yönlendirilmesi, çalışma güvenimin sağlanması, ma
dencilik sektörünün arzu edilen düzene kavuşturulması, böylece, bir yandan Maden Kanununun 
tam anlamıyle uygulanması, öte yandan madenciliğimizin millî gelir içindeki payının artırılması, 
ancalk kurulacak güçlü bir örgüt ile sağlanmış olacaktır. 

İdarî özellikleri, teknik yapısı vıe ihtiyaç gerekleri dolayısıyle belli hizmetlerin Bakanlık ça
tısı altında müstaki'l kuruluşlar tarafından yürütülmesi hukuken mümkündür. Gelirlerini Devlet 
Bütçesinden temin etmekle beraber, ayrı bir hukukî varlığa sahibolan bu çeşit kuruluşlarca bel
li bir amme hizmetinin dahas rasyonel, işin gereğine daha uygun yöntemlerle yürütülmesi, süratli, 
sıhhatli ve verimli bir şekilde görülmıesi temin olunmaktadır. 

örneğin, aynı gerekçe ile Maliye Bakanlığına bağlı idare olarak Gelirler İdaresi kurulmuş
tur. 

Bu nedenle ve yukarıda sıralanan zorunluluklar açısından, maden asilerimizin tamamen idarî 
özellik taşıyan hukukî durumu, teknik yapısı, ulusal çıkarlarımızın zorunlu gerekleri ile Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı bir Maden işleri Genel Müdürlüğü kurulması yararlı görül
müş, kuruluş ve görevlerini belirleyen kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Maden İşleri Genel Müdürlüğünün yapısı ve kuruluş amacı belirtilmiştir. 
Madde 2. — Maden İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri belirtilmiştir. Bu görev ve 

yetkilerin, madenciliğimizin tüm olarak gelişmesini düzenleyecek bir biçimde olması hedef alın
mıştır. Böylece, şimdiki dairenin yalnız maden hakkı vermek şeklinde gelenekleşen görevi biçi
mine modern bir anlayış getirilecek, madencûılliğimizin tüm sorunları izlenecektir. 

Madde 3. — örgütlenmeyi düzenlemiştir. 
Madde 4. — Genel Müdürlüğün yurt sathında verilen görevleri yerine getirebilmesi dlçita. kura

cağı taşra örgütünü belirtmiştir. 
Madde 5. — Genel Müdürlük örgütünün ve Genel Müdürün temsil ve yönetim yetkisini düzen

lemektedir. 
Madde 6. — Taşra kuruluşunun görev ve yetkilerini belirlemektedir. 
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Madde 7. — Genel Müdürlüğün merkez ve taşra kuruluşlarındaki görevlilerin atanmalarına ait 
usul ve şartları belirlemektedir. 

Madde 8. — Genel Müdürlük için çok gerekli bâzı kilit .mevkilerde sözleşmeli personel: çalıştır
ma olanağını belirtmektedir. 

Madde 9. — Bu madde, elemanların gerektiğinde merkez ve taşradaki görevlerde çalıştırılma
sını temin için düzenlenmiştir. 

Madde 10. — Disiplin kurulunu belirtmiştir. 
Geçici madde 1. — Devir şartlarını beBrfrmjelktedir. 
Geçici madde 2. — Personel devrini düzenletmektedir. 
Madde 11. — Bu madde kanunun yürürlük maddesidir. 
Madde 12. — Bu madde kanunun yürütme maddesidir. 

Cumhuriyet Senatosu Giresun üyeıi thsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkında kanun tasarısı 

Amaç : 

MADDE 1. — Madenciliğimizin düzenlenmesi, yürütümü ve denetimi amacıyle, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına bağlı ve Genel Bütçeye tabi olmak üzere Maden işleri Genel Müdürlüğü ku
rulmuştur. 

Görev ve yetkileri: ' .M 

MADDE 2. — Maden işleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir : 
1. Madenler, taşocakları, içmesuyu ve yıkanmaya mahsus şifalı sıcak ve soğuk maden suları 

ile ilgili mevzuatın, diğer kanunların bu konularla alâkalı hükümlerinin ve Bakanlık Kuruluş Ka
nununun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına verdiği görev ve yetkileri, Bakanlık adına yerine 
getirmek ve kullanmak. 

2. Arama ve işletilmeleri Devlete ayrılan madenlere ait işlemleri yürütmek. 
3. Madenlerin kamu yararlarına ve mevzuat hükümlerine uygun olarak aranıp aranmadığını, 

işletilip işletilmediğini kontrol, denetleme ve teftiş etmek, bu alanda mevzuatın gerektirdiği her 
türlü tedbiri almak ve aldırmak. 

4. Madencilik politikasının esaslarını hazırlamak. 
5. Görevi dolayısıyle doğacak uyuşmazlıklar la açılacak idarî davaları Danıştayda takibetmek ve 

savunmak, 
6. Maden işletmelerinde emniyetin sağlanması, işletmede çalışanların hayat ve sağlıklarının ko

runması, kazaların önlenmesi, vukubulan kazalarda can ve malların kurtarılması ile ilgili çeşitli 
mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek ve bu konularda alâkalı diğer idarelerle işbirliği yap
mak, aynı konularda gelişmiş yöntem ve kuralları araştırmak, yurdumuzda uygulama olanaklannı 
tespit ve uygulanmaları için gerekli tedbirleri almak. 

7. Genel Müdürlüğün Merkez ve taşra kuruluşlarının araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamak, 
ayniyat hesaplarını tutmak, bütçe ve kadrolarını hazırlamak. 

8. Genel Müdürlüğün personel, sosyal işler, insangücü, eğitim ve yetiştirme alanındaki politika
sını bu konularla ilgili mevzuata göre tespit etmek, programlamak, uygulamak. 

9. Maden arama ve işletme faaliyetlerini, istihsal ve imraratı takibetmek, hizmet için lüzumlu 
istatistikleri tutmak, madencilik için faydalı yayın yapmak. 
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10. Maden cevherlerimizin kıymetlendirilmesi, satış ve sürümünün sağlanması ve zararlı rekabe
tin önlenmesi ile ilgili hususları araştırmak ve gerekli tedbirleri almak. 

11. Madencilik alanımızdaki teknik ve ekonomik zorlukların giderilmesi için çalışmalar yap
mak, yaptırmak ve gerekli girişimlerde bulunmak. 

12. Diğer madenci ülkelerdeki gelişme ve ilerlemeleri ve dünya madencilik hareketlerini ta-
kibetmek ve bunların yurdumuz madenciliğine uygulanması imkânlarını araştırmak. 

Merkez kuruluşu : 

MADDE 3. — Maden işleri Genel Müdürlüğü Merkez Kuruluşu bir Genel Müdürün yönetimi 
altında Genel Müdür yardımcıları ve müşavirler ile aşağıda gösterilen ünitelerden kurulmuştur : 

Teftiş Kurulu, 
Hukuk Müşavirliği, 
Birinci Daire Başkanlığı, ? 
İkinci Daire Başkanlığı, 
Üçüncü Daire Başkanlığı, 
Dördüncü Daire Başkanlığı, 
Beşinci Daire Başkanlığı, 
Altıncı Daire Başkanlığı. 

Taşra kuruludan : ', 

MADDE 4. — Maden işleri Genel Müdürlüğü taşra kuruluşu aşağıda gösterilmiştir : 
Bölge Başmühendislikleri, 
İl Maden Müdürlükleri, 
İl Maden Memurlukları. f;V ̂ ; ;i 

Merkez kuruluşunun görevleri .• 

MADDE 5. — Maden işleri Genel Müdürlüğünün Merkez Kuruluşunun görev ve yetkileri aşa
ğıda gösterilmiştir : 

A) Maden işleri Genel Müdürü, bu kanunun 2 nci maddesinde gösterilen mevzuat hükümlerini 
ve işleri yürütür. Bu kanunla kendisine yüklenmiş olan görevleri yapar. 

Merkez ve taşra kuruluşlarının işlerini ve çalışmalarını düzenler, denetler ve bu işlerin yürütül
mesini temin eder. 

B) Genel Müdür yardımcıları : 
Genel Müdür tarafından kendilerine ayrılan i^lori yapar ve bu işlerde ona yardım ederler. 
0) Müşavirler : 
Genel Müdür tarafından verilen işlerle meşgul olurlar. Ayrıca madenlerle ilgili mevzuattaki ak

saklıkların giderilmesi, daha iyi işler hale getirilmesi, teknik, idarî, hukuk ve ekonomik yönlerin
den düzeltilmesi için gerekli çalışmalar yapar. Elde ettikleri neticeleri Genel Müdüre bildirirler. 

D) Teftiş Kurulu : 
Genel Müdürlüğün Merkez ve taşra kuruluşlarınca yürütülen maden işlerinin, maden arama ve 

işletmelerinin teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini, Genel Müdür adına yapar. 
Teftiş Kurulunun çalışma esasları, Kurul Başkanı ile müfettişlerin görev ve yetkileri, müfettiş

lerde aranacak nitelik ve yeterlikler bir tüzükle düzenlenir. 
E) Hukuk Müşavirliği; 
Genel Müdürlükten verilecek işler hakkında hukukî mütalâasını bildirir. 
Madenlerle ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hazırlar. 
Gerek merkez ve taşra teşkilâtı personeli ve gerekse Maden İşleri dolayısıyle açılacak idarî da

vaları Genel Müdür adına takip ve intaceder. 4353 ve 5797 sayılı kanunların hükümleri saklıdır. 
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F) Birinci Daire Başkanlığı; 
Madenlerle ilgili mevzuatın maden arama ruhsatnameleri hakkındaki hükümlerin uygulanması

na ait işlemleri yapar. 
G) İkinci Daire Başkanlığı; 
Madenlerle ilgili mevzuatın maden işletme hakkı talebi ve işletme hakkının verilmesi hakkında

ki hükümlerinin uygulanmasına ait işlemleri yapar. 
işletme hakkının yenilenmesi; süre uzatılması, imtiyaza çevrilme, sahaların birleştirilmesi talep

lerine ait işlemleri yapar. 
Taşocağı sahalarının Maden Kanunu şümulüne alınması, taşocakları ihtilâflarının çözümlenmesi, 

içmeye ve yıkanmaya mahsus şifalı sıcak ve soğuk maden suları ile ilgili işlemleri yürütür. 
H) üçüncü Daire Başkanlığı; 
Madenlerle ilgili mevzuatın, maden sahalarındaki arama ve işletme faaliyetlerinin takibi ve yürü

tülmesi, fennî nezaret, arama ve işletme hakkı sahiplerine ait vecibelerin uygulanması, kaçakçılık, 
usulsüz imrarat, Devlet hakkı tahakkuku, asgarî imrar taahhüdü, Devlet temettü hissesi, muvak
kat işgal, istimlâk, tahsis, yabancı mütahassıs kullanılması işlerine ait işlemleri yürütür. 

Ayrıca, maden sicilini tutar, maden mevzuatının maden sicili ile ilgili hükümlerinin tatbiki, maden 
işletme haklarının ipotek edilmesi ve cevher terhini muamelelerini yürütür. 

Kamu tüzel kişilerinin arama ve işletmelerine ayrılan madenlere ait işlemleri yapar. 
i) Dördüncü Daire Başkanlığı; 
Maden işleri Genel Müdürlüğünün teknik, tetkik ve kontrol işleri bu daire tarafından yürütülür. 
Maden arama ve işletme hakkı talepleri ile ilgili müracaatları fennî bakımdan tetkik eder. 
Maden işletme taleplerine ait kroki, harita, fennî rapor, işletme projesi gibi belgeleri tetkik, tat

bik ve kontrol işlerini yapar. 
Maden işletme sahalarına ait yıllık rapor, imrarat haritası ve raporlarını tetkik eder. 
Maden arama ve işletme sahalarını gösterir paftaları tutar. 
Maden arama ve işletme sahalarının teftişinde Teftiş Kuruluna yardım eder. 
Maden işletmelerinin emniyeti ile burada çalışaanlann hayatının ve sağlıklarının korunması, ka

zaların önlenmesi ve kazalarda kurtarma işleri ile ilgili işlemleri yapar. 
Bu teknik işlerin görülmesinde taşra teşkilâtından, teşkilâtın bulunmadığı yerlerde ise merkezden 

veya teşkilâttan görevlendirilecek kişilerden istifade eder ve bunlar eliyle yaptırılacak hizmetleri 
tanzim eder. 

Her yıl sonunda, o yıla ait faaliyet durumunu, alman neticeleri, ilerdeki yıllarda madenlerimi
zin aranması, işletilmesi, kıymetlendirilmesi, emniyeti ve iyi değerlendirilmesi konularında alınması 
gerekli tedbirleri gösterir genel bir rapor hazırlar. 

J) Beşinci Daire Başkanlığı; 
Maden işleri Genel Müdürlüğünün teknik ve ekonomik etüt ve araştırma görevleri bu daire ta

rafından yürütülür. 
Madencilik alanımızdaki teknik ve ekonomik güçlüklerin giderilmesi, diğer madenci ülkelerin 

madencilik sahasında kaydettikleri gelişme ve ilerlemelerin ve dünya madencilik hareketlerinin iz
lenimi, bunların yurdumuz madenciliğine uygulanması imkânlarının araştırılması, maden cevher
lerimizin kıymetlendirilmesi, satış ve sürümünün temini, zararlı rekabetin önlenmesi ile ilgili husus
ları araştırır. 

Madencilik politikasının esaslarını hazırlar. 
Madencilik konusunda yabancı ülkeler madencilik kuruluşları ve üniversitelerimizle ilişkiler ku

rulması ve yürütülmesini düzenler. 
Teknik ve idarî işlerle meşgul personelin ve madencilik sahasında çalışan ve çalışacak olan diğer 

teknik personelin eğitimi ve yetiştirilmesi işlerini düzenler. 
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Maden arama ve işletme faaliyetlerini, istihsal ve imraratı takibeder, maden cevherlerimizin tah

lili ve değerlendirilmesi için gerekli etült ve incelemeleri yapar veya yaptırır. Hizmet için lüzumlu 
istatistikleri, tutar. 

Genel Müdürlüğün yayın işlerini yönetir. 
K) Altıncı Daire Başkanlığı: 
Maden işleri Genel Müdürlüğünün personel, levazım, ayniyat, bütçe, tahakkuk, masraf, evrak, 

dosya, arşiv ve sair idari işlerini yürütür. 
L) Daire Başkanlıkları Genel Müdür tarafından verilecek diğer işleri de yapar. 

Taşra kuruluşunun görevi : '• '": 

MADDE 6. — Bu kanunun ikinci maddesinde göstergen hizmetlerden hangilerinin taşra ku
ruluşlarınca yapılacağı bir yönetmelikle düzenlenir. 

Taşra kuruluşları, ayrıca ilgili mevzuatta gösterilen görevlerde Genel Müdürlük tarafından 
verilecek işleri görür. 

Atamalar : ' -' 

MADDE 7. — Maden işleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra kuruluşlarındaki görev
lilerin atanmalarına ait usul ve şartlar aşağıda gösterilmiştir; 

A) Genel Müdür, Bakanın teklifi üzerin e müşterek kararname ile, 
B) Genel Müdür yardımcıları, müşavirler ve Dâire başkanları Genel Müdürün teklifi üzeri

ne Bakan, 
0) Diğer memur ve müstahdemler Genel M üdür, tarafından atanırlar. 
D) Bölge başmühendislikleri; adedi, çevresi ve merkezleri, kadroları, Genel Müdürün tek

lifi üzerine Bakan tarafından tespit olunur. 
Bölge başmühendisleri Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan, diğer personel Genel Müdür 

tarafından atanır. 
E) Maden Müdürlüğü ve maden memurluğu kurulacak iUer ve kadroları, Genel Müdürün 

teklifi üzerine Bakan tarafından tespit edıDir. 
il maden müdürleri ve il maden memurları ile mühendislerin atanmaları Genel Müdüre, bun

lar dışında kalan diğer personelin atanmaları da il idaresi Kanununa göre valilere aittir. 

Sözleşmeli personel : 

MADDE 8. — Genel Müdür, Genel Müdür y ardılmaları, müşavirler, hukuk müşavirleri, mü
hendisler ve teknik personelin sözleşme ile de çalıştırılmaları caizdir. Bu takdirde bunlar hak
kında, personel, harcırah emeklilik kanunları uygulanmaz. Haklarında sözleşmelerinle göre iş
lem yapılır. 

Başka yerde çalıştırma : 

MADDE 9. — Maden işleri Genel Müdürü, m erkez ve taşra kuruluşunda görevli herhangi 
bir memur veya müstahdemi, yapılması Genel Müdürlüğe ait bir iş için, orada kuruluş veya 
açık kadro bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, kadrosunda gösterilen unvan, aylık, veya 
ücretiyle, atanmasındaki usule uyularak merkez ve taşrada dilediği yerde çalıştırabilir. 

Disiplin Kurulu : 

MADDE 10. — Maden işleri Genel Müdürlüğünün Disiplin Kurulu, 657 sayılı Devlet Me
murları Personel Kanununun 134 ncü maddesinde öngörülen tüzük hükümlerine tabidir. 
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Devrolunan iş, kayıt ve demirbaşları : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Maden Dairesi Başkanlığında 
bulunan iş, dosya, evrak ve kayıtlar, her tür İli kırtasiye, malzeme ve demirbaşlar bu kanu
nun yürürlüğe konulması tarihinden itibaren. Maden İşleri Genel Müdürlüğüne devrolünur. 

Personel : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Maden Dairesi Başkanlığında 
çalışan personel hiçbir atanma ve işe başlama istemlerine lüzum kalmadan, mevcut statüle
riyle Maden İşleri Genel Müdürlüğündeki göre vüerîne devam ederler. 

657 sayılı Personel Kanunu g*ereğince Genel Müdürlüğe, tahsis olunacak kadrolara, sözü ge
çen personelin atanmaları, bu kanun hükümlerine göre Genel Müdürlükçe yapılır. Bu işlemler 
bir ay içinde bitirilir. 

Yürürlük : 

MADDE 11. — Bu kanun Resmî Gazete ile yayınlanır. 29 . 2 . 1972 tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

Yürütme : 

MADDE 12. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Giresun Cumhuriyet Senatosu Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, 6309 sayılı Maden Kanu- 1 
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, aynı kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun 1 

teklifi. (2/640) 1 

Millet Meclisi Başkanlığına 

6309 sayılı Maden Kanununun bâzı maddelerinim değiştirilmesi, aynı kanuna bâzı maddeler e!k- 1 
lenmesi hakkında hazırlamış olduğumuz kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 1 

Gereğine müsaadelerinizi 

Saygılarımla. 

arz (ederim. 

t. Topaloğlu M. Erkol 
C. Senatosu Giresun Üyesi Manisa Milletvekili 

H. Atmaca 
Denizli Senatörü 

1 8. özgür 
Tabiî Üye 

1 M. Şükran özkaya 
1 İzmir Senatörü 

1 N, Mirkelâmoğlu 
1 İzmir Senatörü 

1 M. Yılmaz Mete 
1 Adana Senatörü 

1 K. önder 
1 İzmir Milletvekili 

1 K. Güven 
1 Kars Milletvekili 

1 M. Ali Pestilci 
1 Zonguldak Senatörü 

1 T. Artaç 
1 Kars Milletvekili 

1 ' G: Karagözoğlu 
1 İzmir Milletvekili 

1 M. Çahkoğlu 
1 Çanakkale Milletvekili 

8. Koçaş 
Konya Milletvekili 

M. Ergül 
Bilecik Milletvekili 

8. Çanga 
Bursa Milletvekili 

Ş. Çolakoğlu 
Gaziantep Milletvekili 

İV. Yavuzkan 
Burdur Milletvekili 

8. Artukmaç 
Yozgat Senatörü 

H. Goral 
Aydın Senatörü 

K. Gkyay 
Kars Milletvekili 

8. Ural 
Bursa Senatörü 

A. Güner 
Zonguldak Milletvekili 

B. Ersoy 
istanbul Milletvekili 

N. Neftçi 
Muş Milletvekili 
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A. Şener 1 
Trabzon Milletvekili 1 

G. Küçük 1 
Trabzon Milletvekili 1 

V. Ersü 1 
Tabiî Üye 1 

M. Kemal Yılmaz 1 
Aydın Milletvekili 1 

Ş. özdenoğlu 1 
Ankara Milletvekili 1 

S. Atalay 1 
Kars Senatörü 1 

V. Bakirli 1 
Manisa Milletvekili I 

M. Seydibeyoğlu 
Kastamonu Milletvekili 

N. Akyurt 
Malatya Senatörü 

N. Budak 
Artvin Milletvekili 

M. Aksoy 
Kırşehir Milletvekili 

H. Uysal 
Sakarya Milletvekili 
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6309 sayılı Maden Kanununun ibâa maddelerinin değiştirilmesi, aynı kanuna, bâa maddeler 
eklenmesi hakkında kanun teklifi 

G E N E L 

G E R E K Ç E S İ 

Madencilik sektörü pek çok ülkenin kalkınmasında en önemli 'dayanaklardan :biri' olmuştur. 
Ancak yibe pelk çok ülke sahiıboldükları çok geniş doğal kaymaklara rağmen kaynaklarını de
ğerlendirememiş veya başkalarınım yararlanjnıalarma bırakmıştır. 'Sorum, kaynaklara sahibolmak 
kaJdar, onları (iyi işletebilmek ve değerlendirebilmektir. 

Yurdumuzda bütün Cumhuriyet (hükümetleri, madenciliği kalkın/manın en önemli umBnrlarım-
dan ibüri olarak görmüşlerdir. Ancak, .madencilik sektörü duş ticaret dengemizde hâlâ -ekonomi
mize yük (olmaktan çıkarıtaimamıştar. Nitekim, 19G9 yılında madencilik ürünleri' ithalâtı, ölhra-
cattan 23 milyon T.L. farkla kapanmış ve bu açık 11970 yılında 1315 milyon 'T.L.'sına tyükselmiş-
tıir. Madencilik sektörünün toplam geliri, uzun yıllandır gösterilen çabalara nağmıen gayrasâfi 
millî lıâsııia (G.S.M.B.) içinde '% 1,5 oranında kallmıştıı*. Bu değerin % '36'sıııı teşkil eden en 
önemli ımadem ürünümüz olan ta^köîiıüraıiün yıllık üretimi yalnız 5 milyon tondur. Bilinen top
lam taşkömürü varlığımız A.B.D., Sovyet Rusya gibi ülkelerin yalnız 'bir yıllık üretim-, 
ferinden azdır. G.S.M.H. içindeki, payları itibariyle taşkömürümü, linyit, taşocağı ürünleri ve 
petrol izlemektedir, yurdumuzda tüketilen toplam enerjimin '% 35'i tezek - odun •gilbfo Ikaymaklar-
dan ika rşıl anmakta buna rağmen sınır1] ı linyit yatakları'mız gerektiği gibi üretime geçirile-
memekite ve taJhribedilmektedir. Dünya çapında büyük önemi olan Bor yataklarımız ise kalkın
mamıza yardımcı olacak bir biçimde değerlendirileımemektedir. 

Bu durumda kalkınmasını en kısa zamanda gerçekleştirmek zorunda olan ibir ülke olarak do
ğal kaynaklarımızı 'hızla harekete geçirici, faydalanma oranını artırıcı ve tahribatı önleyici ted
birleri almak zorundayız. Alınması gerekli tedbirlerin en öncmi'Mlerinden Ibilri yurdumuzdaki ma
dencilik çalışmalarını düzenleyen (6309 sayılı) Maden Kanununun bu yönden bir değişikliğe 
taibi tutulmasıdır. 

Getirilmek istenen -değişiklikle, maden sakalarının süratle, aranması ve değerleındirillmosi 
için gerekli ilk tedbirler alınmakta, doğal kaynaklarımızın bir •spekülâsyon konusu olması ve 
bu gaye ile yıllarca bekletilmesi önlenmektedir. 

Hakların Idevrinde ve işlemlerin yürütümündle getirilen değişiklikler bu gayeyi sağlayacak
tır. Doğal kaynakların daha iyi ve yiararlı bir biçimde işletilmeleri için çeşitli hükümler getiril
miş, fennî nezaret müessesesi düzenlenmiştir. 

Madencilik sektörünün, kalkıumaımızida 'oynayabileceği büyük yardıma olanak sağlayabilmek 
için, bugüne kadar kısıtlı kalmış >olan tüm madencilik çalışmalarını kamu eliyle tgüçlemıdirmek, 
özel sektörü daha yararlı yapıya kavuşturabilmek 'değişikliğin en önemli yömü olmaktadır. Bu 
'maksadı sağlamak üzere arayıcı ve işletici kamu laıraluşlarımın çalınmalarını sınırlayıcı hüküm
ler yumuşatılmıştır. 

Maden'lerimizden sağlanan gelir içinde yabancı sermayenin payı, verilen bütün teşvik edici 
izinlere rağmen % l 'e eraşememliştir. Buma karşılık bâzı önemli kaynaklarımızın (değerlendirilme
sinde ticarî gayeler ulusal menfaatlerimizi! geri bırakmıştır. Bu sakıncalardan korunmak, ••en
düstrimizin, mıuhtaCiOİduğu hammaddeleri emniyet içimde 've yeterince üretebilmek içini doğal kay
naklarımız ife ilgili her türlü hakkın ancak Türk vatandaşlarıma ve onların kurdukları şirketlere 
verilebilmesi görüşü getirilmiştir. 

Ayrıca, ulusumuzun varlığı ve ekonomik kalkınmamız içlin kamu elinde bulunmasında haya
tî zorunluluklar olan bâzı çok önemli doğal kaynaklarımızın kamu eliyle işletilmesine imkân ya
ratılmıştır. 
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Böylece ünlü ve rakipsiz Bor yataklarımız hızla ulusumuzun hizmetine girebilecek, linyit ya
taklarımızın ise en iyi biçimde halkımızın tükettivııâne sunulması kabil olacaktır. Aksi takdirde 
Bor yataklarımızın dünya pazarlarında rakipsiz yer alabilmesi 'imkânı 'hiçbir zaiman doğmayacak, 
Türkiye 'ruhi enerji ve yakıt sorunu ise çözüm bulmayacaktır. 

Özet olarak, kanun değişikliği, doğal kaynaklarımızın yurt kalkınmasına en kısa zamanda 
büyük katkıda bulunmasını sağlayacak tedbirler dizisinin başlangıcı ve önşartı olarak hazırl an
ons ve sunulmuştur. 

Madde gerekçeleri : 

11 nci madde : Bu madde arama ruhsatnamelerinin yürürlük süresini göstermektedir. 

Arama ruhsatnamelerinin yürürlük sürelerinin uzatılması veya yenilenememesi, karışık ter-
•kiipM, fakir tenörlü ve fakat büyük rezervli -maden yataklarının değerlendirilmesi ve ekonomik 
oîarak işletilip işletilemeyeceği husııslai'iiLin araştırılmasına fırsat bırakmıyordu. 

Bu durumdaki maden yatakları için lüzum v>>, zaruret görülen hallerde gerekli fizibilite ça
lışmalarına girişilebilmesmi teminen istisnai o bırak bunlara ait arama ruhsatnamelerinin yeııi-
lenehilmeleri imkânı sağlanmıştır. 

Aram,a ruhsatnameleri yine liki yıl süre ile verilecektir. Ancak yukarda İşaret olunan durum 
ve şartları haiz bulunanı yataklara ait arama ruhsatnameleri yine iki yıl süre ile bir defa yenile
nebilecektir. 

13 ncü madde : Bu tasarı ile yabancı gerçek ve tüzel kişiler taraf nidan kurulmuş bulunan şir
ketlere, maden arama ve işletme hakkı verilmesi! men edilmiştir. Türk Ticaret Kanununa göre 
kurulmuş olsa bile, ortakları arasında yabancı gerçek ve yabancı tüzel kişi 'bulunan limited ve 
anonim şirketler de bu nıemnuiyete tabi tutulmuştur. 

18 nci. madde : Maden arama ruhsatnamelerinin verilişini geciktiren, verilen haklar arasında 
tedahüllere ve anlaşmazlıklara yol açan sebeplerin başında, sahaları çevrelemek için alınması 
gereken sınır noktalarının araziden veya bu hizmet için yetersiz ölçekli haritalardan seçiknesi 
gelmektedir. 

Yurdumuzda 1/25.000 ölçekli haritaları tamamlamak üzeredir. Bu haritalardan madencilik 
teşebbüsleri için yararlannılması esas olarak kanunlarda yer almıştır. Bu itibarla, -araziden nok
ta ıseejiilmesi usulü kaldırılmış ve yerine 1/25.000 ölçekli haritalardan nokta seçilmesi usulü ko
nulmuştur. 1/25.000 ölçekli haritaları henüz tamamlanmamış olan bölgelerde, tatbikattan edi
nilen tecrübeler de gözönünde tutularak 1/200.000 ölçekli haritalardan yararlanılmıasu öngö
rülmüştür. Kısa 'bir süre sonra buna da ihtiyaç kalmayacaktır. 

271 sayılı Kanunla kullanılmasına izin verilen 1/26.000 ölçekl haritaların tatbikatta sağ
ladığı yarar, çok Ibüyük olmuş ve ideal olan parselleme usulünün getirilmesine imkân hazırladı
ğı anlaşılmıştır. 

19 ncu madde : Arama ruhsatnamesi harç teminat miktarındaki paranın eski kanundan fark
lı lollarak yalnız nakden bir makbuz karşılığında bir malsandığma yatırılması gerektiği ön-
göriilmjüştür., 

Ayraca ruhsatname verilmesinden önce • Harçlar Kanununda yapılan değişikliklerden doğan 
farkın ruhsat süresi içinde ilgili tarafından yatırılması gerekliliği belirtilmiştir. Uygulatmada 
pek çok dâvalara sebebolan bu konu böylece açıklığa ve sürate kavuşturulmuştur. 

23 ncü madde i Aynı cins maden aramak için aynı anda yapılan müracaatlar arasında Dev
let Katara Tüzel kişilerine ai'dolanlar varsa, tekadd'üm haklarımın doğrudan doğruya bunlara 
tanınacağı kabul edilmiştir. Kamu tüzel kişilerine ait müracaatların birden fazla olması halim
de de, içlerimden birisi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca seçilecek ve tekaddıüm hakkı 
buna tanınacaktır. 
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Bu takdirde, 23 ncü maddenin, tekaddüm hakkına 'kur'a ile tayini hükmü, ancak aralarında 
kamu (tüzel kişileri bulunmayan gerçek veya özel hukuk • tüzel iMşiilerinin müracaatlara hakkın
da tatbik olunabilecektir. 

24 ncü madde : Binden fazıla il sınırlarını ilgilendiren arama müracaatları hakkında tat
biki en uygun olan işlemin, 'bu konuda tatbikatta elde 'edilen neticeler gözönünde tutulmak sure
tiyle yeniden Itanızdim'i zorunluluğu hâsııl olmuştur. 

Tasarıda getirilen hükme göre, bitişik birkaç ilin sınırlarına taşan arama müracaat saha
ları il sınırları bakımından taksir ettirilmeyecek, müracaatın yürütülmesi hususunda bu ille
rden birimden birisi Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafından görevlendirilebilecektir. 

Aynı cins maden için ayrı illere yapılmış olan müracaatlar arasındaki tedahüllerin gilderil-
mıesinde de, müracaat tarihleri esas alınacaktır. 

25 noi madde : Maden arama haklarının arayıcı lehine de olmak üzere süratle verilniıesi ve 
işlerin birtakım tebligat zorlıuklarayle karşılaşılmasından dolayı sürüncemede kalmasını önle
mek amacayle müracaattaki nıoksanüarm ve hataların ilgiliye 29 nen. maddede gösterilen ruhsat 
almak üzere başvurduğu günde bir yazı ile bildirilmesi öngörülmüştür. 

26 ncı madde ile 'keşif için daireye tanıman yetki açıklığa kavuşturulmuştur. 

27 ve 28 ned maddelerle 1/25.Ö0O ölçekli haritaların Ikullanılmasıyle kısa zamanda gereksiz 
hale gelecek olan keşif işlemlerinin süratle yapılması ve müracaatın biran önce ruhsata bağ
lanmasını temin amacıyle eski kanunda mevcut itiraz ve tebligat işlemleri Ikaldırılmoıştır. 

29 nıcu madde ide tebligat zorluklan yüzünden uzayan ruhsat alma işlemini çabuklaştırıcı 
bir sistem getirilmiştir. 

'Maddede belirtilen süreler içinde hem daire her türlü incelem'esıini yaparak ruhsatı vermek 
veya eksiklikleri bildirmek, hem de ilgililer ilk müracaatlarını yaptıkları daireye başvurarak iş
lerini bizzat takiibetmek zorunda olacaklardır. Böylece her (iki tarafın hızlı ve sorumluluk içinde 
çalışması sağlantmış olacak Ve tebligat dolayısiıyle çılkan anlaşmazlıklar ortadan kalkacaktır. 

34 ncü maddeye göre, arama faaliyetinin işletme faaliyetine çevrilmesi memnu 'bulunmakta
dır. 

Halen yürürlükte bulunan hüküm, bu maksadı temin bakımından daha da açıklığa kavuştu
rulmuştur. Bu arada gerektiğinde ileride girişilecek aramalara rehberlik edecek >olatn cevher 
masraflarının sökülüp alınması önlenmek istenmiştir. 

Ayrıca, arama işlerinin ciddî surette yürütülmesi vie sahadaki faaliyetin fiilen işletmeye çev
rilmesi halinde uygulanacak müeyyide gösterilmiştir. 

39 ve 58 nci maddeler : Uygulamada arama sahaları istifçiliğine, saha ticaretine ve spekülâs
yona yol açan arama ruhsatnameli ve işletme talepli sahaların elden ele devri lortadan kaldı
rılmıştır. 

Her arama ruhsatnamesi veya işletim'e talebi hukuku, ancak bir kez o da gerekli hallerde Ba-. 
kanlığını muvafakati ile devir olunabilecektir. 

Devir işleminin yapılmasında takibolunacak usul ve şekle ait yürürlükteki sistem muhafaza 
edilmiştir. 

54 ncü maddeye : İlân masraflarının ilgili tarafından ödeneceğine dair bir fıkra .eklenmiştir. 
'62 ve 64 ncü maddeler -: Bu tasarı ile, yabancı uyruklu, gerçek ve 'tüzel kişilerin Türk Tica

ret Kanununa göre kurdukları . Limited ve Anonim şirketlere maden halkları verilemeyeceği önı-
görüldüğünden, 62 Ve 64 ncü maddeler de bu konuda 13 ncü maddenin gerekçesinde açıklanan 
esaslara paralel olarak değiştirilmiştir. 

Ayrıca 62 mel maddedeki harç ve damga pulunun tevdii ve şartnameyi imza için daireye baş
vurma işlemleri kolaylaştırılmış, maden işletme ruhsatnamesinin Bakanlığın tespit edeceği şart
larla bir. kez uzatılabileceği 've bu sürenin, bitiminde 100 ncü maddede belirtilıen tesislerin be
delsiz olarak Devlete geçeceği öngörülmüştür. 
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' 63 neü madde : Bu tasarı ile, maden işletme imtiyazları yürürlük süresinin otuz yılı aşmaması 
«esası getirilmiş, madde buna göre yeniden düzenlenmiştir. 

Ancak, bundan önoe otuz yıldan daha uzun sürelerle verilmiş bulunan maden imtiyazlarına 
ait nakllar, o süreler bakımından saklı tutulmuştur. 

Tasarının kanunlaşmasından önce imtiyaz süresi uzatılması (konusunda yapılmış ve işlemleri 
ileri safhalara ulaştırılmış bulunan isteklerle, birleştirme istekleri hakkında gerekli hüküm
ler eklenmiştir. 

67 nlci madde : Bu tasarı ile, Devlete geçmiş (bulunmuş sayılan maden) leriin işletme hak
larının, gerektiğinde re'sen veya istenmesi üzerine, kamu tüzel kişilerine verilmesi öngörül
müştür. 

Üzerlerinde başkalarının tercih veya rüçhan hakkı kalmamış olan bu madenlerin kamu tüzel 
kişilerine verilmesinde müktesep 'hukuk bakamından herhangi bir sakınca bulunmadığı gibi, bu 
yola gidilmesi Anayasanın 130 ncu maddesi hükümlerine de uygun düşmektedir. 

Devletçe res'en verilmelerine gerek görülmeyen veya ıkamu tüzel kişileri tarafından isten
meyen bu tip bulunmuş madenlerin işletme ruhsatnamesi veya işletme İmtiyazının, gerçek ve
ya özel hukuk tüzel kişilerinle verilmesi yoluna 'gidilebilecektir. 

74 ve 75 nci maddeler : Maden sahalarında işletime faaliyetine başlanması, bu faaliyetin tek
nik ve ekonomik gereklere uygun şekilde düzenlenip devam ettirilmesi ile ilgili bu maddeler ye
niden düzenlenmiştir. 

Bu düzenleme sırasında uygulamada raslanan durumlar da gözönünde tutulmuş, madenlerin 
ataletten kurtarılması, işletme faaliyetinin ekonomi ve teknoloji ger eki enine uyulmak suretiyle 
ciddî ve aralıksız şekilde devam ettirilmesi, maden yataklarının tahrip ve israfına yol açılma
ması, istihsal edilen cevherlerin en iyi şekilde değerlendirilmesi öngörülmüştür. 

işletmede bu esaslara uyulmaması halinde, uygulanması gereken 'müeyyideler 75 nci mad
dede gösterilmiştir. 

77 nci madde .: Madenin işletilmesi sırasında .maden yatağında veya cevher rezervinde ke
miyet ve keyfiyet yönlerinden önemli gelişmeler olabilir veya madencilik ekonomi ve teknolo
jisinde yeni ilerlemeler ve durumlar ortaya çakabilir. 

Bu gibi yeni gelişme, ilerleme ve şartlara uymasını temin için yurt yararına olmak kaydıyle, 
şartname hükümlerinin Bakanlıkça da res'en değiştirilmesini sağlayacak bir fıkra «eklenmiştir. 

82 nci madde: Maden işletmelerinde temin ve uygulaması gerekli nezaret konuşu, uygula
mada raslanan tereddüt ve anlaşmazlıklar da gözönünde tutularak yeniden düzenlenmiş ve 82 nci 
maddeye açıklık getirilmiştir. 

99 ncu maddeye işletme imtiyazının feshine sahada faaliyetin durdurulacağı hususu eklen
miş ve bu konuda uygulamada görülen tereddütler açıklığa kavuşturulmuştur. 

144 ncü ımadde : Maden arama ve işletme haklarının verilebilmesi için ve Maden lyanunu gere
ğince maden sahalarında yapılması gerekli keşif, tetkik, tahkik ve tatbiklerin gerektirdiği bü
tün masrafları ilgililer tarafından ödenmesi gerekmektedir. 

Uygulamada, bu masrafları karşılayacak paranın ilgililerden tahsili, bunlardan avans çekil
mesi, mahsup ve reddi işlemlerinde büyük zorluklarla Ikarşılaşılmıış, ayrıca tebliğ ve diğer for
maliteler yüzünden işlerin çok uzun sürelerle sürüncemede kaldığı görülmıüştür. 

Bu sakıncaları önlemek amacıyle madde yeniden düzenlenmiştir.: 
1 nci ek madde : Bu ek madde ile, Maden Kanununa yeni bir hüküm getirilmektedir. 
Üzerlerinde tesis edilen tekaddüm, arama, işletme talebi veya işletme hakkı ret, iptal veya 

fesih olunan meksufiyeti veya bulunmuşluk vasfı kaldırılan bâzı sahalar vardır ki, bunların 
Bakanlıkça tespit ve ilân edilecek muayyen bir tarihten itibaren aramalara serbest bırakılma
sı gerekmektedir. 

Bu gibi sahalar aramalara serbest hale getirilmeden önce bunların üzerlerine yapılan mü
racaatların, sahiplerine tekaddüm hakkı sağlanamayacağı Maden Kanununun çeşitli maddele
rinde gösterilmiştir. 
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1 üci ek madde ile, kantta tüzel kişileri tarafından yapılan arama müracaatları hakkında bu 
esasın uygulanmanla®! diğer bir ifadeyle kamu tüzel kimilerine ait müracaatların kabul edil
mesine ve yürütülmesine bu halim engeli teşkil etmemesi öngörülmüştür. 

Yenli hükme göre, bankalarının hakkı taallûk etmeyen ve fakat henüz aramalara «açılmamış 
bulunan sahalarda, kamu tüzel kişileri -tarafından yapılan müracaatlar için tekaddüm hakkı 
elde edilmesine engel teşkil etmeyecektir. 

2 ne i ek, madde : Maden arama ve işletme hakkı verilecek sahaların 2 000 hektarı aşmaması, 
Maden Kamunu hükümleri gereğin d endir. 

İvaımu tüzel (kişilerinin teşebbüs güçleri, sermaye ve teşkilât Ümikâniları gözönıünde tutularak 
bunlara ait işletmelerin Maden Kanununun bu, gereğinden istisna edilmeleri öngörülmüştür. 

Getirilen, yeni hükme göre kamu tüzel kişi!enine ait arama (müracaatları sahalarının azamî 
genişlik1!erinin 20 OOO hektara kadar ulaşabileceği işletime talepli sahalar için de, havza teşkili
ne ini kân verilmek üzere belli bir genişlikle tahdit olunan zorunluluğun konulmaması kabul 
edilmiştir. 

:> ,neü ek madde :. Arama ve işletme hakkı verilen veya arama veya. işletme hakkı talebedi-
Jen maden sahalarında Bakanlıkça gerek görülen hallerde res'en istikşaf, tetkik ve iaraına'lar 
yaptı rai m a sı imkânı bu ek madde ile sağlanmak istenmiştir. 

4 mcü ek madde : Maden Kanununda Orman,Damga ve Harçlar Kanunu gibi diğer bâzı ka
nunlarda, maden arama ve işletme hakkı sahiplerinle yükletilen birtakım, görev ve vecibeler 
mevcuttur. Bunların yerine getirilmeleri için bu kanunlarda belli bir süre tâyin edilmediğinden 
veya, müeyyideleri gösterilmediğinden işler sürüncemede kalraaıktadır.i 

Bu halin önlenmesi için 4 ncü ek madde hükmü tanzim olunmuştur. 
5 nci ek madde : M,aden kömürü ve Bor tuzlarının yurdumuzun sanayileşme alanındaki ça

balan kuvvetle desteklemek ve stratejik gereklere zamanında ve yerinde cevap verebilmek ba
kımımdan Devlet eliyle işletilmeleri zorunlu bulunmaktadır. 

Bu nedenlerle, bu maddelerin, yalnızca Devlet eliyle aranıp işletilmeleri öngörülmüş, bu
nu teminen 5 ve 6 mcı etk maddeler düzenlenmiş;tilr. 

Tasarının ek 15 ntcd maddesinde getirilen hükümle madten kömürü ve Bjor tuzu lmaden.lerin.in 
Devlet adına aranması ve işletilmesi, kendi kanunlarına göre bu madenlerin işletmeye yetkili 
olan ve sermayelerinin tamamı Devlete ait bulunan İktisadî Devlet Teşekkülleri ile, gelirleri ge
neli bütçeden karşılanan ve kanımda. kurulmuş olan kuruluşlara tahsis olunmuştur. 

'Getirilen yeni hükümde ayrıca, bu madenleri işletecek olan kamu tüzel kişilerinin, sermaye 
veya gelirlerinin tamamı Devlete ait kuruluşlar -olması, bunların sermayelerinin hiçbir suretle 
ve hiçbir oranda özel teşebbüslerin iştirakinim bullımm aması, aynı zamanda bu kuruluşların 'kuru
luşlarına ait özel kanunlarına göre anılan madenleri aramaya ve işletmeye yetkili olmaları ön
görülmüştür. 

Bundan böyle, maden kömürü yatakları ancak, kömür işletmek üzere kurulmuş olup ayna 
zamanda sermayesinin tamamı Devlete ait bullıman Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu gibi ka
mu İktisadî Teşekkülleri tarafından: işletilecektir. (Bor tuzu madeni de bu hükme paralel -olarak 
Etibank gibi veya aynı vasıfta kurulacak teşekküller eliyle aranıp işletilebilecektir. Maden Tetkik 
ve Araşma Enstitüsü gibi sermayesinin tamamı genel bütçeden karşılanmak üzere ve kanunla ku
rulmuş bulunan (kuruluşlar ise, kuruluş kanunııundafci yetkiyle sınırlı olmak üzere bu maden
leri! sadece arayabilecektir. 

Öte yandan,- kemiyet ve keyfiyeti •bakımlarından önemsiz olan ve bu selbeple de yukarda işa
ret edilen nitelikteki kamu kuruluşları tarafından bizzat işletilmelerinde gerek ve zorunluluk 
görüllimeyen küçük çaptaki (maden kömürü yataklarının işletme 'hakları kendi üzerinde kal
mak, belli bir plân ve projeye bağlanmak ve bu hususta Bakanlıktan izin alınmak şartlaruyle bu 
kuruluşlarca, istekli özel teşebbüse veya diğer kamu tüzel kişilerine işlettirilebiimelerine cevaz 
verilmiştir. Su kadar ki, bor tuzu madeni bu hükme tabi olmayacaktır. 
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Bu tasarının kanunlaşmasından itibaren maden kömürü ve bor tuzu madenleri içim,- gerçek 
veya özel hukuk tüzel kişileri ile durumları tasarıda belirtilen vasıflara uymayan diğer kamu 
tüzel kirillerine aramıa ve işletme hakları ve izlemeyecektir. 

Ancak, ıbu kanunıum yürürlüğe konulmasından önce maden kömürü sahaları üzeninde ifetisabe-
cldlmiş bulunan maden haklannan saklı olduğu gösterilmiştir. 

Şu kadar ki, bu hükmün mezkûr ni'aden köaıürü sahaları hakkında ti neı ek madde hüküm
lerine uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği ayrıca belirtilmiştir. Bor tuzu madenlerine ait 
müktesep haklar, maden kömürü sahalarının tabi tutulduğu hu esasa bağlı almayacak, kendi
lerine 'bu tasarının kanunlaşması tarihinden itibaren Ek ti mlcı 'madde hükümleri uygulanacak
tır. 

6 nesi <ek madde : Tasarının kanunlaşmasından önce. maden kömürü ve bor tuzu madenleri üze
rimde «İde edilmiş 'bulunan tekaddüm, arama, işletme talebi ve işletm.e haklarının tâbi olacağı 
•esaslar ek 6 neı maddede gösteriimıişti'r. 

IMaden kömürü üzerindeki bu giM müktesep haklardan lüzum görülenleri, Bakanlık ikara-
riyle geri alınabilecek ve ek 5 ııci maddenin 1 nei bendinde gösteıülen vasıftaki kamu tüzel ki
şilerime verilebilecektir. 

Bor tuzu madeni üzerindeki müktesep hakların tamamı, bu kamunun yürürlüğe konulduğu 
tarihte Bakanlıkça geri alınacaktır, Maden Dairesindeki! kayıtlar ve siciller yine Bakanlıkça 
bu tarih esas tutulmak suretiyle düzelttiı-ilecektir. Aynı zamanda geri alınan 'bu haklar vasıfları 
6 :iılcı maddenin 1 nei! bendin de 'belirtilen kanın kuruluşlarına yine 'Bakanlıkça devir ve inti
kal ettürilec ektir. 

Geri alınan bor tuzu haklarınım sahiplerine tazminatın tespiti ve tediyesi ve sahaların yet-
killıi kamu kuruluşlarına devir ve intikali ile ilgüli işlemler özel kanunda gösterişleri usul ve esas
lara göre yürütülecektir. 

Bakanlıkça geri alınacak olan maden kömürü sahalarınla ait işlemler hakkında da keza aynı 
özel .kanunun hükümleri uygulanacaktır. 

M.T.A. Enstitüsü kuruluş statüsü itibariyle bu kan mı d a belirtilen vasıfları haiz bulundu
ğu ciıhetle uhdesindeki maden kömürü ve bor tuzn tekaddüm ve arama haklarının geri alınma
sına lüzum olmadığı aşikârdır. Bu hususun bu şekilde açıklanması yeterli görülmüştür. 

7 nei ek madde : Devlet eliyle işletilmesi öngörülen maden kömürü ve 'bor tuzu madenleri 
üzerinde bu kanunun yürürlüğe konulmasından önce liktisabedilmıiş tekaddüm, arama, işletme 
talebi ve işletme haklarımın geri alıunma işlemleri yapılırken (bağlı oldukları süreler bakımın
dan tabi olacakları esas, 7 nei ek madde ile tâyin olunmuştur. 

Filhakika, bu maden haklarından bir kısmı işlem yönünden, yürürlük veya vecibe ifası gibi 
sürelere tabi durum ve safhada bulunabilirler. Geri 'alınma ve devir işlemle ilintin yapılması sı
rasında bu süreler, gereğinin yerine getirilmesine imkân ekle edilmeden dalabilir. Maksat dışı 
kalan ibu haller sebebiyle gerek doğrudan doğruya kanuni tarafından tâyin edilmiş, gerekse 
idare tarafından 'bulumam yürürlük veya sair sürelerin, geri alınma ve devir işlemlerinin yapıl
ması ve devamı sırasında cereyan etmeyeceği hükmü tesis olunmuştur. 

Ek 7 nei madde; hükmü ile, ek 5 ve 6 neı madde hükümlerinin uygulanmaları şeklî ve usulî 
bir yönetmelikle düzenlenecektir. 

Geçici maddeler : 

Boı, tasarı ile Maden Kanununun bâzı maddeleri değiştirilmekte ve yeni bâzı hükümler geti
rilmektedir. 

Tasarının] kanunlaşmıasından öıuce, verilmiş bulunan ve müktesep hak teşkil eden maden hak
ları mevcuttur. İşte bu maden haklarının, getirilen yeni hükümlere (intibakı esasları geçici mad
delerde tanzimi (olunmuştur. 
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Geçici madde 1. — 1/25 000 ölçekli haritaların tamamen mevcudolmıaınası nedeniyle yürür
lükteki kanun uyarınca yapılmış müracaatı işletme hakkı ve imtiyazlarının bir kısmında 
1/200 000 ölçekli haritalara göre işlem yapılmıştır. Ancak bu haritalar gereken presisyonu sağ
lamamakta ve pek çoık anlaşmazlığa neden olmaktadır. Bu yüzden doğal kaynaklarımız uzun 
yıllar hareketsiz kaillmalkta ve maden hakkı sahipleri de 'bundan zarar görmektedir. 

Bugün 1/25 O00 ölçekli haritalar tamamlanmak üzere olup bütün bu sakıncaları önleyecek 
yapıdadır. Dolayısiyle bundan böyle halen mevcut hakların da 1/25 000 ölçekli haritalara uy
durulması 'halinde işlemler süratle tamamlamacaik ve anılan aksaklıklar ortadan kalkacaktır. 

Geçici 2 nci madde, 13, 62, 64 nıcü maddelere; 
Geçici 3 ncü madde 74 ve 75 nci maddelere; 
Geçici 4 ncü madde ise 144 ncü maddeye, intibak şartlarını usulünü göstermektedir. 
Geçici madde 5. — Maden arama müracaatı, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsat ve imtiyazı 

safhalarında bulunan maden hakları için gerekli işlemler çeşitli nedenlerle gereği gibi yapıla
mamakta ve doğal kaynaklarımız uzun yıllar değeriendirilememektedir. 

Hızlı kalkınma zorunda olan ülkemizde. efcorKomimıize büyük katkıları olacak doğal kaynak
larımızın süratle işletilmesi ve bu amaçla işlemlere hız verilmesi Maden Kanunumuzun başlı
ca hedefidir. 

Maden hakları ile ilgili işlemlerin ağıır olması nedeniyle hak sahipleri zarar .görmekte, bâ-
zan bir işletme ruhsatı alabilmek için yıllarca beklemek gerekmektedir. 

işlemleri hızlandırmak, ciddî ve sorumluluk duygusu içinde çalışan madencilerimizi sıkıntı
dan kurtarmak amacıyle bu tasarı ile yeni bâzı yöntemler getirilmeye çalışılmıştır. 

Bu arada bugüne kadar yapılmış müracaat ve dlde ediimüş arama ve işletme haklarıma ait 
tıkanan işlemlerini elden geçirilmesi ve hızla sonuçlandırılarak yurt ekonomisine katkıda bu
lunabilmek amacıyle bu madde düzenlenmiştir. 

GİRESUN CUMHURİYET SENATOSU ÜYESİ İHSAN TOPALO&LU VE 36 ARKADAŞININ 
TEKLİFİ 

6309 sayılı Maden Kanununun bâzı midelerinin değiştirilmesi, aynı Kanuna bâzı ek ve geçici mad
deler eklenmesi haMamda ikanun tasarısı 

Değiştirilen maddeler : 

MADDE 1. — 6309 sayılı Maden Kanununun 11, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 
39, 54, 58, 62, 63, 64, 67, 75, 77, 82, 99, 104 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Arama ruhsatnamesi süresi : 

Madde 11. — Maden arama ruhsatnamesi iki yıl süre ile verilir. 
Ancak, yapılan aramalar neticesinde, sahada büyük ölçüde rezervin bulunduğu anlaşılır ve fa

kat terkibinin özelliği veya evsafının düşüklüğü nedenleriyle, işletme tesisine elverişli olup ol
madığının tespiti yönünden ayrıca teknolojik araştırmalar yapılmasına ve sahadaki aramaların ge
liştirilmesine lüzum görülür 'ise, 1>u gibi yataklar için, yürürlük süresi zarfında Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığından bir dilekçe ile istenmek, gerekli fennî hiligiler verilmek ve yerinde 
yaptırılacak tetkiklerle durum tespit olunmak koşuıllan altında arama ruhsatnamesi iki yıl Süre 
ile bir kez yenilenebilir. 
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Bu koşullara uymayan yenileme istekleri bakanlıkça ıreddolunur. Yenileme isteği reddedilen 
arama ruhsatnamesi, yürürlük süresinin sona ermesi ile geçerliliğini kaybeder. 

Yukardaki hükümlerin uygulanması şekli ve usulü yönetmelikle düzenlenir. 

Arama ruhsatnamesi alabilecek kişiler : 

Madde 13. — Maden arama ruhsatnamesi durumları aşağıda gösterilen gerçek ve tüzel kişile
re verilir. 

A) Medenî haklarını kullanmaya ehil Türk vatandaşları, 
B) Madencilik yapmak üzere kurulmuş Kamu İktisadî Teşekkül ve Teşebbüsleri, 
C) Kendi kanunlarına göre madencilik yapmaya yetkili kamu idareleri, 
D) Ortakları arasında gerçek veya tüzel yabancı kişi bulunmayan, statüsünde madencilik 

yapabileceği yazılı olan limited veya anonim şirketler, 
Yabancı gerçek ve tüzel kişilerle, Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş olsa bile ortakları 

kısmen veya tamamen yabancı gerçek ve tüzel kişi olan şirketler arama hakkı üktisabedenıez-
ler. 

Sınır, saha, kroki : 

Madde 18. — Maden arama ruhsatnamesi sahasını çevreleyecek sınır noktalarının, 
A) 1/25 000 ölçekli resmî haritası olan bölgelerde, bu haritalarda mevcudolan, 
B) 1/25 000 ölçekli resmî haritası olmayan bölgelerde, 1/200 000 ölçekli resmî haritalarda 

mevcudolmakla beraber arazide de mevcut ve muayyen olan, 
C) Kısmen 1/25 000 ölçekli haritası olan yerlere yapılacak müracaatlarda, 1/200 000 öl

çekli resmî haritalarda mevcudolmakla beraber arazide de mevcut ve muayyen olan, 
Noktalardan Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığınca gösterilenler arasından seçilmesi zo

runludur. 
D) Birinci fıkrada belirtilen noktaları; 
a) Birleştirilen düz hatlar veya bunların uzantısı üzerinde o noktalara mesafeleri ile belirli 

olan, 
b) Birleştirilen düz hatların veya uzantılarının kesişmeleri ile belirli olan, 
c) Hesap ve tersim yoluyle yukardaki gösterilen noktalara irtibatlandınlarak usulüne uygun 

şekilde dikilen beton sütunla belirli hale konan, 
Noktalar da sınır noktası olarak alınabilir. 
1/25 000 ölçekli resmî haritaların paftalarımdan mevcudolanları, müracaatçıların yararlanma-

sına sunulmak üzere illerde ilgili memurlara verilir. 
Bir müracaatın 18 nci maddenin birinci fıkrasının (A), (B), (0) bentlerinden hangisine tâbi 

olacağının tâyini hususunda sözü geçen paftaların illerdeki mahsus memurlarına tevdi tarihi esas 
alınır. 

Müracaatların tetkikinde ve anlaşmazlıklarda, varsa 1/25 000 ölçekli haritalara uymak zorun
ludur. 

Bu maddeye göre seçilecek sınır noktalarının arası, kapalı tek poligon teşkil etmek üzere düz 
hatlarla birleştirilir. 

Ancak; bu kanunun yürürlüğe konulmasından önce deniz, göl, ırmak, nehir veya demiryolu ke
narları gibi eğri hatlarla çevrilmiş sahalara bitişik olarak yapılacak müracaatlarda ve bu gibi 
sahalara olan tedahülün giderilmesi için yapılacak »taksirlerde söz konusu eğri hatlar müşterek 
sınır hattı olarak alınabilir. 

Yukardaki fıkralara göre hangi noktaların srcır veya yardımcı nokta olarak ahnabileeeği, bu 
noktaların arazide birden fazla olması, fiilen yerinde 'bulunmaması hallerinde, yapılacak işlem ve 
esaslar yönetmeliğinde gösterilir. 
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Arama ruhsatnamesi harcı teminatı : 

Madde 19. — Arama ruhsatnamesi harcı miktarında bir teminatın ruhsatname talebi hakkın
daki müracaatla birlikte tevdii şarttır. Harç teminatı yükümlülüğü önceden 'bir mal sandığına 
yatırılarak karşılığında alınacak taakbuızun dilekçeye eklenmesi ile yerine getirilir. Ruhsatname 
verilmesinden önce Harçlar Kanununda yapılacak değişikliklerden doğan harç farkının ruhsat ve
rilme süresi içinde yatırılmış olması şarttır. 

Ruhsatnamenin verilmemesi 'halinde harç teminatı iade olunur. Ancak, müracaat sahibinin bu 
konuda yazılı vecibelere riayet (etmemesinden dolayı ruhsatname veıilmemişse veya müracaat sa
hibi ruhsatname talebinden vazgeçmiş ise harç teminatı'Hazineye irat kaydolunur. 

Takaddüm hakkı mğhımayan talepler : 

Madde 20. — (Muaddel; kanun: 271-11 . 7 . 1963) Arama ruhsatnamesi talebini hâvi dilek
çenin 10 veya 12 nci maddelere muhalif olması veya 17 nci 'maddenin 2 nci fıkrasının 1, 2, 4 ve 
6 nci 'bentlerindeki hususlardan birmi veya vesikayı ihtiva etmemesi veya harç teminatının tev
di edilmemiş bulunması veya sahanın 3 000 hektarı aşması veya dilekçe 've krokide gösterilen sı
nır noktalarının bir veya birkaçının hakikatte mevcudolmaması takdirinde takaddüm hakkı doğ
maz. 

Bu kabil talep sahiplerine, müracaatının takaddüm hakkı sağlamadığı 29 nçu maddedeki 
usule uygun olarak kendisine bildirilir. 

Ancak; ilgili, sahanın 3 000 hektardan fazla olmadığını iddia ettiği takdirde yukarda belirti
len bildiri tarihinden itibaren masrafını bir ay içinde ödemek şartıyle yerinde (ölçülmesini isteye
bilir. 

Takaddüm hakkı sağlamayan bu nevi müracaatların taallûk ettiği sahalar, 41 nci maddenin 
son fıkrası hükmüne tabi olmayıp müracaatın yapıldığı tarihten itibaren1 aramalara serbesttir. 

Takaddüm hakkı aidiyetinin tespitinde tercih ve kur'a : 

Madde 23. — Aynı cins maden aramak için aynı anda birden fazla müracaat yapıldığı takdir
de; bu müracaatlar arasında kur'a çekilir. 

Kur'a isabet eden müracaata takaddüm hakkı tanınır. Diğer müracaatların durumu, kur'a isa
bet sırasına göre ayarlanır. 

Bu muamelenin ifası şekli ve usulü yönetmelikle düzenlenir. 

Aynı anda yapılan müracaatlar arasında bu kanunun 13 ncü maddesinin (B) ve (C) bentle
rinde gösterilen kamu tüzel kişilerine aidolanlar bulunduğu takdirde bunlar tercih olunur. Kur'a 
çekilmez, kendilerine takaddüm hakkı tanınır. Bunların birden fazla olması halinde ise Hiçlerin
den birisi Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafından seçilir. 

İl sınırlarını ta§an müracaatlar : 

Madde 24. — Müracaat sahasının tamamının, müracaatın yapıldığı ilden başka bir ilin sınır
ları içinde kalması halinde bu imüracaat hüküm ifade etmez. 

Herhangi hir müracaat sahası bitişik illere taşarsa il sınırlarından dolayı taksir ettürihnez. 
Birden fazla illere taşan veya il sınırları ihtilaflı olan müracaatların, sonraki işlemlerinin 

hangi il valiliğince yürütüleceği Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca tayin edilir. Durum il
gili illere ve müracaat sahibine bildirilir. 

Ayrı illere yapılmış müracaatlar arasındaki tedahüllerin giderilmesinde takaddüm hakkı esas
ları uygulanır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 773) 



- 27 -

Müracaattaki eksikliklerin tamamlattırılması : 

Madde 25. <— Dilekçe veya kroki dörder nüsha olarak verilmemiş veya kroki (talimatname hü
kümlerine uygun şekilde tanzim edilmemiş veya nüfus hüviyeti 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, işletme imtiyazı hakkı taallûk eden veya bulun
muş maden sahalarına kısmen tedahül etmiş veya saha genişliği 3 000 hektarı aşmamakla beraber 
2 000 hektardan fazla ise üç ayı geçmemek üzere verilecek mehil zarfından eksikliklerin tamam
lanması veya hataların tashihi veya tedahülün ref'i veya sahanın 2 000 hektarı geçmeyecek şe
kilde (taksiri lüzumu 29 maddede belirtilen başvurma sırasında müracaat sahibine bir yazı ile 
bildirilir. 

Tashih, ikmal veya teksir sonucu hazırlanan evrakın, müracaatın yapıldığı il valiliğine veya 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına süresi içinde verilmesi gereklidir. Verilen süre içinde 
bir defadan fazla evrak verilebilir. Ancak, bu süre uzatılamaz veya yenilenemez. 

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

Verilen mehil içinde hiç evrak tevdi edilmemesi veya evrak verilip de bildirilen noksanlıkların 
tamamlanmamış veya hataların tashih, edilmemiş veya mevcut tedahülün ref'edilmemiş veya sa
hanın 2 000 hektarı aşmayacak şekilde taksir edilmemiş bulunması hallerinde müracaatı reddolu-
nur. 

Keşif ve tahkikat hazırlığı : 

Madde 26. — Arama ruhsatnamesi talebine ait müracaat evrakı uygun görülmüş veya 25 nci 
madde gereğince eksiklikleri tamamlattırılmış ise dairece lüzum görüldüğümde keşif ve tahkikat 
yaptırılır. 

16 nci maddenin 2 nci fıkrasına müsteniden sejilecek noktalara göre yapılan müracaatlarla, 
durumları itibariyle mahallen keşif ve tahkikat yaptırılması ilâzımgekneyecek diğer müracaatlar 
yönetmelikle tespit edilir. 

Keşif ve tahkikatın yapılması : 

Madde 27. — Mahallindeki keşif ve tahkikatı yapacak (heyet, sahanın 'bağlı bulunduğu valili
ğin, il maden irtftbat memuru veya maden mühenlisi ile sahaya yakın köylerden birisinin muhtarı 
veya ihtiyar meclisi üyesinden başka seçeceği il tapu veya fen memuru veya il orman teşkilâtına 
mensup Sbir teknik elemandan teşekkül eder. 

Heyet maden aranacak sahaya giderek bu kanun hükümleritni gözönünde bulundurmak sure
tiyle gerekli keşif ve tahkikatı yapar. Keşif ve tahkikat neticesi bir zabıtla tespit edilir. 

Usulü dairesinde davet edilmiş müracaat sahibi veya vekili keşif ve tahkikat sırasında hazır 
bulunur. 

Keşif ve tahkikatın ne suretle yapılacağı ve zaptın neleri ihtiva edeceği yönetmelikle gösteri
lir. 

Keşif ve tahkikatta tespit olunan eksiklikler : 

Madde 28. — Keşif sırasında evrak uygun bulunur veya hataların düzeltilmesi mümkün olur
sa, keşif gününden itibaren 2 ayı izleyen ilk hafta içinde 29 ncu maddeye (göre ruhsat almak üzere 
baş/vurması ilgiliye bildirilir. 

Keşif ̂ sırasında eksiklikler tamamlanamazsa ilgiliye 1 ay süre verilir ve süresi içinde eksik
likleri tamamladığı takdirde bu bir ayın bitiminden itibaren 3 ayın sonunda 29 ncu madde hüküm
leri uyarınca ruhsat almak üzere başvuırmaısı kendisine bildirilir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 773) 



— 28 — 

ilgili süresi içinde eksiklikleri tamamlamaz veya ruhsat almak üzere başvurmazsa hakkından 
vazgeçmiş sayılır. 

Arama ruhsatının verilmesi : 

Madde 29. — ilgili ilk müracaat tarihinden itibaren doksan günü izleyen hafta içinde arama 
ruhsatnamesini almak üzere gerekli damga pulu ile birlikte ilk müracaatı yapmış olduğu daireye 
başvurur. 

Bu başvurma sırasında; 
A) Müracaatında bir eksiklik veya yanlışlık yoksa ruhsat verilir. 
B) Keşif gerekli ise keşif günü ve o gün sahada hazır bulunması kendisine bildirilir. 
0) Müracaatında eksik veya yanlışlar varsa bunları 25 nc'i maddeye göre tamamlaması için 

üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Keşif gerekli ise tarihi ve sahada hazır bulunması kendisine 
bildirilir. 

D) ilgili noksanları tamamlama tarihi veya keşif tarihinden itibaren 60 günü izleyen hafta 
içinde arama ruhsatnamesini almak üzere ilk müracaat ettiği daireye başvurur. 

Yukarda yazılı başvurmalarda bakanlıkça ilgiliye bir cevap verilmediği takdirde ilgili ruhsa
ta hak kazanır ve kendisine bu konuda bir belge verilir. 

İlgili bu belgeyi ruhsata çevirmek için en geç bir ay içinde bakanlığa başvurur ve gerekli 
kontrolden sonra kendisine ruhsat verilir. 

ilgili yukarda belirtilen süreler içinde başvurmadığı veya damga pulunu getirmediği takdirde 
hakkından vazgeçmiş sayılır. 

Arama ruhsatnamesi tevdi tarihinde yürürlüğe girer. 

Aramanın işletme haline çevrilemeyeceği : 

Madde. 34. — Arama faaliyeti, cevher yatağının tanınması maksadını aşamaz. 
Sahadaki cevher mostralarının sökülüp alınması, yer üstündeki döküntü ve serpintilerin top

lanması ve aramanın fiilen işletme haline çevrilmesi yasaktır. 
Yukardaki hükümlere uyulmadığının tespiti halinde, arama ruhsatnamesi iptal olunur ve çı

karılan cevherler Hazine malı sayılır. Bu cevherler hakkında 36 ncı madde uygulanır. 

Arama ruhsatnamesi hukukunun devri : 

Madde 39. — Maden arama ruhsatnamesi hukuku, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
izni ile deVir olunabilir. Şu kadar ki; her arama ruhsatnamesi, yenileme ve işletme hakkı talebi 
devreleri içinde yalnız bir kez devredilebilir. 

Maden Kanununun 7 ve 40 ncı maddeleri hükümleri saklıdır. 
Devir, talep ve muamelesi aşağıdaki biçimde yapılır. 
Arama ruhsatnamesini devir alacak kişinin, arayıcının Devlete karşı haiz olduğu hukuk ve 

tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyetleri aynen ve tamamen kabul ettiğini, ruhsatna
me sahibinin de devre muvafakat eylediğini dilekçe ile beyan ve talebetmeleri şarttır. 

Bakanlıkça devre izin verilmesi halinde gerekiyorsa masraf avansının ödenmesinden sonra, 
tarafların yukarda yazılı hususları bakanlığın yetkili memuru önünde beyan ve tutulacak zaptı 
imza etmeleri ile devir muamelesi tamamlanır. 

İşletme hakkının bulucudan başka talibe verilmesi : ; 

Madde 54. — Bulucusunun İşletme talebi 53 ncü madde gereğince reddolunan madenin işle
tilmesi için talip araıîmak üzere, maddenin mevkii, sınırlan, cinsi, tabi olacağı işletme rejimi ve 
müddeti, işletme şartnamesi esasları ve bulucusuna verilecek tazminat miktarı gösterilmek sure-
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tüyle keyfiyet en az Resmî Gazetede, vilâyette çıkan bir gazete ile, yoksa mûtat vasıtalarla, Anka^ 
ra ve İstanbul'da günlük birer gazetede birer ay fasıla ile üç defa ilân olunur. 

Bu ilânlarda müraoaatlarm kabul edileceği son tarih tasrih edilir. Bu tarihten sonra yapılan 
müracaatlar nazara alınmaz. 

İşletme hakkının, çıkan talibe verilmesi yoluna gidilir. 
Talibin taaddüdü halinde, bunlardan Devlet hakkına munzam olarak, ton başına en çok Dev

let hakkı yüzdesi teklif eden talip tercih olunur. 
Teklif edilecek Devlet hakkı yüzdesi, bu kanunla Devlet hakkı için kabul edilen azamî nis

peti geçemez. 
Teklifte müsavat görüldüğü takdirde, müsavi1 teklifi yapan talipler arasında kur'a çekilir. 

Kur'a isaibet ede ntalibe işletme hakkının verilmesi yoluna gidilir. 
Yapılan ilânlara rağmen talip zuhur etmediği takidrde, şartnamenin iktisadî ve malî esasları 

tadil edilir. 53 ncü madde ile bu madde hükümleri dairesinde muamele bir defa daha tekrarla
nır. 

Bu ilân masraflarım işletme hakkı alan öder. 
Bu muamelenin ifa şekli talimatnamesinde gösterilir. 

İşletme hakkı isteğinden doğan hukukun devri : 

Madde 58. — Maden işletme hakkının kendisine verilmesini isteyen arayıcının, bu istekten do
ğan hukuku, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının izni ile devir olunabilir. Şu kadar ki; her 
işletme isteği hukukunun ancak bir defa devri caizdir. Şu kadar ki, im sahanın 39 ncu madde 
gereğince bir devir işlemi görmemiş olması şarttır. 

Maden Kanununun 7, 53 ve 59 ncu maddeleri hükümleri saklıdır. 
Bu hukuku devir alacak kişinin, işletme hakkının kendisine verilmesini isteyen Devlete karşı 

haiz olduğu hukuk ve tabi bulunduğu vecibe, taaJhhüt ve mükellefiyetleri aynen ve tamamen ka
bul ettiğini, devretmek isteyenin de devre muvafakat eylediğini dilekçe ile beyan ve talebetmeleri 
şarttır. 

Bakanlıkça devre izin verilmesi halinde, gerekiyorsa masraf avansı ve teminatın alınmasından 
sonra, tarafların 3 ncü fıkrada yazılı hususları bakanlığın yetkili memuru önünde beyan ve tu
tulacak zaptı imza etmeleri ile, devir muamelesi tamamlanır. 

İşletme ruhsatnamesi yenileme, süre uzatma, imtiyaza çevrilme ve birleştirme isteklerinden do
ğan hukukun devri de yukardaki hükümlere tabidir. 

İşletme ruhsatnamesi : 

Madde 62. — Maden İşletme Ruhsatnamesi durumları aşağıda gösterilen ve madencilik yapma
ya teknik ve mali yönden yeterli olanakları bulunan gerçek veya tüzel kişilere verilir. 

A) Medenî haklarını kullanmaya ehil Türk vatandaşları, 
B) Madencilik yapmak üzere kurulmuş Kamu İktisadî Teşekkül ve Teşebbüsleri, 
0) Kendi kanunlarına göre madencilik yapmaya yetkili kamu idareleri, 
D) Ortakları arasında gerçek veya tüzel yabancı kişi bulunmayan, statüsünde madencilik 

yapaMleceği yazılı olan limited veya anonim şirketler. 
Yabancı gerçek veya tüzel kişilerle, Türk Tioaret Kanununa göre kurulmuş olsa bile, ortakla

rı kısmen veya tamamen yabancı gerçek ve tüzel kişi olan şirketler maden işletme ruhsatnamesi 
hakkı ikti&abedemezler. 

Maden işletme ruhsatnamesi Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı kararıyle verilir. 
İşletme ruhsatnamesi verilmesinin Bakanlıkça kararlaştırılması üzerine, bir ay içinde kanunî 

harcın ödendiğine dair makbuz, damga pulu ye madenin işletme ruhsatnamesinin bulucusundan 
başkasına itası halinde arama devresindeki masraflardan cevher satışı ile karşılanamayan Jas-
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mına ait tazminatı bulucuya ödediğine ait belge ile birlikte sözleşme ve şartnamenin imza ve te
atisi için ilgilinin Bakanlığa müracaat etmesi gereklidir. Aksi 'halde işletme hakkı talebinden 
vazgeçmiş sayılır. 

Buna uyan ilgili ile Bakanlık arasında mukavele ve şartname imza ve teati edilir, işletme ruh
satnamesi maden siciline kaydolunarak sahibine verilir. Bu ruhsatname maden siciline kaydedil
diği tarihten itibaren yürürlüğe ıgirer. 

İşletme ruhsatnamesinin süresi 10 yıldan az 15 yıldan fazla olamaz. Müddeti . biten işletme 
ruhsatnameleri yalnız bir kez olmak üzere ve Bakanlıkça tâyin edilecek süre ve şarjlarla yenile
nebilir. Yenileme için maden sahasında işlenecek cevher rezervinin mevcudolması, talebin işletme 
ruhsatnamesi yürürlük süresi içinde yapılması şarttır. 68 nci madde hükümleri saklıdır. Yenile
me muamelesi, işletme hakkı talebinin tâbi olduğu usul dairesinde yürütülür. Yenileme süresinin 
bitiminde maden 100 ncü madde gereğince sabit tesisleriyle bedelsiz olarak Devlete geçer. 

Bakanlıkça işletme ruhsatnamesinin yenilenmesine karar verilirken, şartname hükümlerinde 
yeni duruma intibakı temin maksadıyle değişiklik yapılabilir. Bu takdirde 52 nci maddenin 
2 nci fıkrası hükümleri saklıdır. 

İşletme imtiyazı : 

Madde 63 — Maden işletme imtiyazı verilebilmesi için Enerji ve 'Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğınca hazırlanan mukavelename ve şartname metinleri, bu hususta oereyan eden muameleyi gös
teren mazbatası ile birlikte Danıştayca tetkik edilmek üzere Başbakanlığa gönderilir. Danış
tay yaptığı tetkik neticesini Başbakanlığa bildirir. 

Maden işletme imtiyazı Bakanlar Kurulu Kararıyle verilir. 
Maden işletme imtiyazı süresi 25 yıldır. Şu kadar ki; imtiyaz süresinin bitmesinden iki yıl 

önce talebedilmesi, maden sahasında işlenecek miktarda rezervin bulunması veya yeni gelişme
ler sağlanması 'gibi sebeplerin varlığı halinde imtiyaz süresi, Maden Kanununda yazılı usuller 
dairesinde en çok 15 yıl daha uzatılabilir. 

İmtiyaz süresinin uzatılması sırasında şartname (hükümlerinde değişiklik yapılması caizdir. Bu 
takdirde 52 nci maddenin 2 nci fıkrası hükümleri saklıdır. 

Bu kanunun yürürlüğe konulmasından önce daha uzun sürelerle verilmiş bulunan maden 
imtiyazlarına ait haklar süre bakımından saklıdır. 

Bu kanunun yürürlüğe konulmasından önce verilmiş olan işletme imtiyazları için yapılacak 
süre uzatılması istekleri ıhakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır. (Ancak, toplam süre 40 
yılı aşamaz) Bu kanunun yürürlüğe konulması tarihinden önce tekemmül ettirilen, dosyalan 
Başbakanlığa isunulmuş bulunan işletme imtiyazlarına ait temdit muamelelerinin süre bakımın
dan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının teklifi dairesinde, yürütülmesine devam olunur. 

İşletme imtiyazı maden sahalannm birleştirilmesi istekleri yürütülürken süre konusunda, hav
zaya dahil edilecek işletme imtiyazlarının tabi bulundukları sürelere bakılmaz, şu kadar ki; tâyin 
olunacak yeni süre 25 yılı aşamaz. 

İşletme imtiyazı alabilecek kişiler : 

Madde 04 — Maden işletme imtiyazı, durumları aşağıdaki bentlerde gösterilen ve maden
cilik yapmaya teknik ve malî yönden yeterli olanakları bulunan tüzel kişilere verilir; 

A) Ortaklan arasında gerçek veya tüzel yabancı kişi bulunmayan, statüsünde madencilik 
yapabileceği yazılı olan Limited veya Anonim Şirketler, 

B) Madencilik yapmak üzere kurulmuş kamu iktisadî teşekkül ve teşebbüsleri. 
C) Kendi kanunlanna »göre madencilik yapmaya yetkili kamu idareleri, 
Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş olsa bile, ortakları kısmen veya tamamen gerçek veya 

tüzel yabancı kişi olan şirketler maden işletme imtiyazı hakkı iktisabedemezler. 
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Devlete geçmiş bulunmuş madenler : 

Madde 67. — işletme hakkının sona ermesi, M. T. A. Enstitüsü tarafından bulunması, bulu
cusunun işletme isteğinin reddedilmesi, re'sen bulunmuş sayılması gibi veya diğer yollarla devlete 
geçmiş olan bulunmuş madenler için işletme hakkı verilmesinde aşağıdaki hükümler uygulanır. 

I - 'Bu kabîl bulunmuş madenlerin işletilmesi görevi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 62 ve 64 ncü maddelerin ı(B) ve (C) bentlerinde gösterilen 
kamu tüzel kişilerine öncelikle verilir. 

II - Haklarında I (bent hükmü tatbik edilmeyen bulunmuş madenlerin işletme hakkı istenil
mesi halinde de aynı kamu tüzel kişilerine verilir. Böyle bir bulunmuş maden hakkında bu kamu 
tüzel kişilerinin gerekli istekte (bulunabilmesi için durum Resmî Gazetede birer hafta ara ile üç 
defa ilân olunur. Bu ilânlarda gösterilecek tarihtsn sonra yapılan istekler dikkate alınmaz. Bir
den fazla istekli çıkması halinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca bunlardan birisi seçilir. 

III - Arama ve işletilmesi yalnızca kamu tüzel kişilerine ayrılan madenlerden bulunmuş sa
yılan madenlerde yukarıdaki hükümlere tâbidir. 

IV - Haklarında I, II, III ncü bentler hükümleri uygulanan bulunmuş madenlerin işletme ruh
satnamesi veya işletme imtiyazına bağlanması muameleleri Maden Kanununda gösterilen usule 
göre yürütülür. 

V - Haklarında I, II, ve IV ncü bent hükümleri uygulanmayan bulunmuş madenler için, Ma
den Kanununun 54 ncü maddesinde gösterilen usul ve esaslar dairesinde çıkacak isteklisine işlet
me hakkı verilmesi yoluna gidilir. Ancak, işlem yapılabilmesi için madenlerle ilgili B - 0 bent
lerinde anılan kuruluşların bu madenlerle ilgilenmediklerini açıkça beyan etmelerine bağlıdır. 
Bundan sonra yapılacak uygulamada mezkûr bentlerde yazılı kamu tüzel kişilerine ayrıca tercih 
tanınmaz. 

İşletme faaliyetine başlanması : 

Madde 74. — Maden işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı sahibinin, işletme hakkının 
tescili tarihinden başlayarak şartnamesinde (fizibilite raporu, işletme projesi veya fen raporu 
ayan projesi) gösterilen süreler içinde gerekli tesisat ve teşkilâtı kurması, her türlü hazırlık
ları yapması, taahhüt edilen miktardaki cevheri istihsal ve imrar etmesi şarttır. 

Maden işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı sahibi aynı zamanda işletmede ekonomik ve 
teknik gereklere uymak, maden yatağının tahribine ve cevherlerin israfına yol açmamak, hüsnü is
tismar sağlamaJk, istihsal edilen cevherleri en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle normal işletme 
faaliyetini tanzim ve idame ettirmek mecburiyetindedir. 

İşletme faaliyetinin yukarıdaki 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen esaslar dairesinde tanzim ve ida
mesi için gerekli süre, şartnamesinde açık hüküm bulunmayan madenlerde bir yıldır. 

İşletme faaliyetine başlanmaması veya inkıtaa uğratılması 

Madde 75. — Madende 74 ncü maddenin ilk veya son fıkralarındaki hükümler dairesinde 
işletme ve istihsal faaliyetine başlanmaması veya başlanmış iken inkıtaa uğratılması veya aynı 
maddenin 2 nci fıkrasındaki esaslara uyulmaması takdirinde, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğınca 2 ay süre verilerek sebepleri Üşletme hakkı sahibinden sorulur. 

Bu süre içinde cevap verilmemesi veya ileri sürülen hususların mücbir sebeplerden madut gö
rülmemesi hallerinde, mevcutsa teminatın tamamı irad kaldolunur, altı ay zarfında 74 ncü madde 
hükümlerinin yerine getirilmesi lüzumu işletme hakkı sahibine ihtar olunur. 

Bu ihtara uyulmaması halinde de işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı fesih olunur. 
Madenler için verilmiş olan aylık ve yıllık cetvellerle İmalât Ihari'talarındaki beyan ve bilgiler, 

normal işletme faaliyetine başlanmaması veya faaliyetin inkitaa uğratılması hususlarının tespit 
ve tayininde karine teşkil eder. 
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Maden zabıtası ve yeni teminat istenmesine ait hükümler saklıdır. 

Madende normal işletme ve istihsal faaliyetine başlanamaması veya faaliyetin inkıtaa uğratıl
ması keyfiyetinin mücbir sebep veya beklenmeyen hallerden ileri geldiğinin anlaşılması takdi
rinde, bakanlıkça durumun icabına göre re'sen Maden Kanununun 79 ncu maddesi hükümleri 
dairesinde işlem yapılması yoluna gidilebilir. 

Şartname esaslarının değiştirilmesi : 

Madde 77. — Madenin işletilmesi sırasında şartnamede değişiklikler yapılması icabeden hal
lerde, durum gerekçesiyle birlikte Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bildirilir. Bakanlıkça 
gerekirse tamamlayıcı bilgi alındıktan ve yerinde gerekli tetkikler yapıldıktan sonra lüzum görü
lürse Maden Kanunu hükümleri dairesinde şartnamenin değiştirilmesi yoluna gidilir. 

Şu kadar ki; bulucusundan başkasına verilen madenlerde, işletme hakkının verilmesi sırasında 
isteklinin tercihini icabettiren hususlarla ilgili şartname hükümleri değiştirilemez. 

Sahadaki cevher rezervinin nicelik ve nitelik yönlerinden önemli gelişmeler göstermesi, ma
dencilik ekonomi ve teknolojisinde yeni durum ve ilerlemelerin ortaya çıkması hallerinde, yurt 
yararına olmak kaydıyle Bakanlık, şartnameyi yukarıdaki esaslar dairesinde re'sen de değiştirebilir. 

Fenni nezaret : 

Madde 82. — İşletme ruhsatnameli veya imtiyazlı sahalardaki teknik faaliyetin düzenlenmesi 
ve yürütülmesi işlerinin en az bir maden mühendisinin fennî nezareti altında yapılması şarttır. 

Görev hacmi ve emniyet icapları gerektirdiği takdirde aynı sahada yeteri sayıda mühendis 
çalıştırılması istenir. 

Maden sayılan maddeleri ihtiva eden sulardan çeşitli usullerle bu maddelerin üretimi maksa-
dıyle yapılan işletmelerde fennî nezaret vazifesi kimya mühendislerine de verilebilir. 

Birinci ve üçüncü fıkralarda sözü geçen mühendisler fennî nezaret görevini aksatmamak şar-
tıyle en çok 10 ruhsat sahasında görev alabilirler. Şu kadar ki; 

a) Yangın ve zehirli gaz gibi önemli ve ihsan hayatı ile ilgili tehlikeleri bulunan, 
b) 300'den çok işçi çalıştıran, 
c) Yılda 50 bin tondan çok ham cevher üretimi yapan, 
d) Bir veya birden fazla mühendisin aralıksız istihdamı zorunlu olan, 
İşletmelerde görev almış bulunan mühendisler bu hükümlerden yararlanamazlar. 
Her işletme sahasında, ayrıca fennî nezareti kabul eden mühendis tarafından maden tekniği 

ve mevzuatı esaslarına göre verilecek emir ve talimatı yürütmek maksadıyle iş başında daimî 
olarak en az bir maden teknisyen veya tekniker veya maden meslek mektebi mezunu bir eleman 
veya maden başçavuşu okulunu bitirmiş veya ehliyeti evvelce tasdik edilmiş bir maden başçavuşu 
veya Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının izniyle Bakanlığa bağlı Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinde açılacak maden başçavuşu kurslarından mezun 'olan bir maden başçavuşunun bulundurul
ması lâzımdır. Daimî nezaretçilere ait bu fıkra hükmü Bakanlar Kurulunca tayin ve Resmî Ga
zetede yayınlanacak tarihten itibaren tatbik olunur. 

İşletme ruhsatnamesi veya imtiyaz sahibi, işletme faaliyetine başlamadan önce fennî nezareti 
kabul eden mühendis veya mühendislerle daimî olarak iş başında bulunacak teknik elemanın, 
inlhiilâl halinde yerlerine getirilenlerin isim ve ikametgâhlarını Enerji ve Tabiî Kaynak
lar. Bakanlığına bildirmeye, bu kimselerin sözü. edMen görevleri kabul ettiklerini gösterir no
terlikten tasdikli bir beyanname ile fennî nezaretçinin Mâden Mühendisleri Odasına kayıtlı oldu
ğunu gösterir Odaca onaylanmış bir belceyi vermeğe mecburdur. 

Yukarıdaki hükümlerin uygulama usulü yönetmelikle düzenlenir. 
işletme ruhsatnamesi veya imtiyaz sahibi yukarıdaki şartlan yerine getirmeksizin sahada 

işletme faaliyetinde bulunmaz. Aksine hareketin tespiti halinde, faaliyet durdurulur ve 121 nci 
madde hükümleri tatbik edilir. 
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İşletme imtiyazının feshi: 

Madde 99. — Maden işletme imtiyazının, bu kanunda yazılı sebeplerle feshine icra Vekil
leri Heyetince karar verilir. Feshi mucip hallerde Ekonomi ve Ticaret Vekâletince tanzim edi
len mazbata Başvekâlete gönderilmekle beraber işletmedeki faaliyet durdurulur ve bir diyeceği 
varsa 60 gün içinde Devlet Şûrasına bildirilmesi lüzumu imtiyaz sahibine tebliğ olunur. 

Devlet Şûrasmca alâkalının itirazları da nazara alınmak suretiyle gerekli tetkikler yapılır 
ve hazırlanan mütalâa Başvekâlete sunulur. 

Maden arama ve işletme talepleri ile ilgili tetkik ve tahkik masrafları: 

Madde 144. — A) Maden arama ve işletme hakkı yenileme, uzatma, imtiyaza çevrilme ve 
birleştirme istenilen maden sahaları ile ilgili işlemlerin yürütülebilmesi için kanun gereğince 
yapılması lüzumlu keşif, tetkik, tatbik ve tahkikin gerektirdiği her türlü masraflar istek sahibine 
aittir. 

Bu masrafları karşılamak üzere, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca tayin edilecek mik
tarda bir para, aşağıdaki hükümler dairesinde emanet olarak peşinen tevdi olunur. 

Bu işler için memur edilecek vazifelilerin yollukları ile hizmetin gerektirdiği diğer masraflar 
bu paradan ödenir. 

1. Maden arama ruhsatnamesi istenilmesi sırasında masraf karşılığı avansın, mahallî mal 
sandığına yatırılması ve makbuzunun müracaat dilekçesine bağlanılması lâzımdır. 

Bu yapılmadığı takdirde dilekçe, sahibine tekaddüm hakkı sağlanmaz, istek 20 nci maddeye 
göre işleme tabi tutulur. 

2. işletme hakkı, yenileme, uzatma, imtiyaza çevrilme ve birleştirme istenmesi sırasında, mas
raf karşılığı avansın, T. O. Ziraat Bankasındaki Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı hesabına 
peşinen yatırılması ve makbuzunun dilekçeye bağlanması şarttır. Aksi takdirde istek reddolunur. 

B) Maden sahaları ile ilgili sınır ihtilâfları ve şikâyetler dolayısıyle yedinde yapılacak tet
kik ye tahkiklerin gerektirdiği masraflar, işin mâhiyetine göre şikâyette bulunan tarafa yüklet-
lebilir. 

Bu takdirde, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan^ğınca tayin edilecek miktarda bir paranin, ve
rilecek süre zarfında (A - 2) bendinde gösterilen Banka hesabına emanet olarak tevdii lüzumu il
giliye tebliğ olunur. Bu yapıldığı takdirde gereği yerine getirilir. 

C) Maden sahalarında yapıldığı iddia edikh her türlü yolsuzluklara ait ihbar dolayısıyle 
yaptırılacak tetkik ve talhkiklerin masrafı, ihbarın mâhiyetine göre ya Devlet tarafından veya 
ihbarı yapan tarafından ödenir. 

Masrafın ihbarı yapan tarafından ödenmesi icaJbeden hallerde (B) bendinin 2 nci paragrafına 
göre işlem yapılır. Masraf avansının ödenmemesi takdirinde ihbar nazara alınmaz. 

Yukarıdaki, hükümlerin tatbiki, avansın ilgililerden tahsili, avanstan sarfiyat yapılması, ta
hakkuk, mahsubu ve bakiyenin reddi ve iadesi usulü ve esasları bir yönetmelikle düzenlenir. 

Eklenen Ek Maddeler : 

MADDE 2. — 6309 sayılı Maden Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

Aramalara açılması lâzım gelen sahalar ve kamu tüzel kişilerine ait müracatlar 

EK MADDE 1. — Bu kanunun 13 ncü maddecimin (B) ve (C) bentlerinde gösterilen kamu tü 
zel kişileri tarafından yanılıp, Maden Kanununa ~Hrıa! a ^ ^ a î ^ n â ı!1ma«ıı lâzım gelen sahalara kıs
men veya tamamen tedahül eden arama müracaatları ile tedahül edilen sahalar hakkında aşağıdaki 
hükümler uygulanır : 
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1. Kamu tüzel kişilerine ait müracaatların, tedahül sebebiyle taksiri veya reddi mevzuubafa-
solamaz, aramalara açılması lâzımgelen sahalar tedahülleri nispetinde bu müracaatların şümulü
ne dahil olup, buna göre muameleleri yürütülür. 

2. Tedahül edilen sahaların, kamu tüzel kişilerine ait müracaat sahası dışında kalan kısımları, 
Maden Kanununun ilgili hükümlerine göre aramalara açılır. 

Kamu Tüzel kişilerine ait maden arama ve işletme sahalarının genişliği : 

EK MADDE 2. — Kamu tüzel kişileri tarafından arama ruhsatnamesi istenilen sahaların 20 000 
hektara kadar genişlikte ahnması caizdir. Maden Kanununun 20, 25 nci maddelerinde gösterilen 
arama sahaları genişliği ile ilgili hükümleri, kamu tüzel kişilerine ait müracaatlar için bu esasa gö
re uygulanır. 

Kamu tüzel kişilerine ait işletme hakkı talepli sahalar genişlik bakımından, Maden Kanununun 
46 nci maddesinde bu konuda gösterilen azamî genişlik kaydından istisna edilmiştir. 

Maden sahalarında Bakanlıkça re'sen yaptırılacak istikşaf tetkik ve aramalar : 

EK MADDE 3. — Tekaddüm hakkı, arama ve işletme ruhsatnameli, imtiyazlı ve işletme hakkı 
talepli sahalarla bulunmuş maden sabalarında lüzum görülen hallerde re'sen Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı tarafından, istikşaf, tetkik ve arama ameliyeleri yaptırılabilir. 

Bakanlıkça yaptırılacak bu ameliyelere saha hak sahibi engel olmaz. Ancak, bu hususta giri
şilecek faaliyetin sahadaki işletme faaliyetine zarar vermemesi şarttır. 

işletme hakkı talepli, işletme ruhsatnameli veya işletme imtiyazlı maden sahalarında Bakanlık
ça re'sen yaktırılacak tetkik ve aramalar sonunda elde edilecek neticelere göre işletme şartnamesi 
hükümlerinde gerekli değişiklikler yapılabilir. Bu takdirde 52 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmü 
saklıdır. 

Kanunda süre tâyin edilmemiş haller : 

EK MADDE 4. — Maden Kanununun veya diğer kanunların maden arama ve işletme hakkı sa
hiplerine yüklediği bir vecibe vazife veya mükellefiyetin yerine getirilmesi için, kanunun süre ta
yin etmemiş olduğu hallerde, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca işin icabına göre bir aydan 
az, bir yıldan çok olmamak üzere bir süre tâyin edilmek suretiyle gerekenin yerine getirilmesi 
lüzumu, aksi takdirde tatbik olunacak müeyyide ilgiliye tebliğ olunur. 

Süresi içinde gereğinin yerine getirilmemesi halinde, tebliğde gösterilen müeyyidenin tatbiki 
yoluna gidilir. 

Devletçe işletilecek madenler : 

EK MADDE 5. — Maden Kanununa tabi maddelerden maden kömürü ve bor tuzları madenleri
nin aranması, işletilmesi ve üzerlerinde hak iktisabı hususlarında aşağıdaki hükümler uygulanır. 

I - Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan bütün maden kömürü ve bor tuzları (Borun 
her türlü alkali ve toprak alkali birleşikleri) madenlerinin aranması ve işletilmesi, sermayelerinin 
tamamı Devlete ait kamu iktisadî teşekkülleri ile gelirleri genel bütçeden karşılanan ve kanunla 
kurulmuş bulunan kuruluşlara ayrılmıştır. 

II - Ancak, bu teşekkül ve kuruluşlar, nicelik ve nitelikleri bakımından kendileri tarafından 
işletilmelerinde lüzum ve zaruret bulunmayan önemsiz maden kömürü yataklarını, belli plân ve 
projelere bağlamak ve bu hususta Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından izin almak şartları 
ile, yetkili diğer gerçek veya tüzel kişilere de işlettİrebilirler. 

III - Bu kanunun yürürlüğe konulduğu tarihten itibaren gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, 
ile 1 nci bent hükmü dışında kalan kamu tüzel kişileri, maden kömürü ve bor tuzu madenleri üze
rinde tekaddüm, arama, işletme talebi veya işletme hakkı elde ödemezler. 
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IV - Bu kanunun yürürlüğe konulmasından önce maden kömürü üzerindejelde edilmiş bulu
nan haklar saklı olup, Maden Kanunu hükümlerine tabidir. Şu kadar M; bu kayıt, bunlar hakkın
da Ek 6 ncı Madde hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil edemez. 

Devletçe işletilebilecek madenler üzerindeki hakların geri alınması : 

EK MADDE 6. — Yukardaki Ek 5 nci maddede, aranması ve işletilmesi Devlete ayrılan ma
den kömürü ve bor tuzu madenleri üzerinde bu kanunun yürünlüğıe konulmasından önce elde 
«dilmiş, bulunan tekaddüm, arama, işletme talebi ve işletme hakkı için aşağıdaki hükümler uy
gulanır. 

I - Bu gibi maden kömürü haklarının geri almaya ve bunları Ek 5 nci maddenin 1 nci bendin
de gösterilen vasıftaki teşekkül veya kuruluşlara devir ve intikal ettirmeye Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı yetkilidir. Alınış sırası ve şartları Bakanlıkça tespit edilir. 'r 

II - Bumdan önce bor tuzu madenleri üzerinde elde edilmiş bulunan hakların tamamı, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımca, bu kanun yürürlüğe konulduğu tarihte geri alınır, keyfiyet 
madenlerin kayıt ve sicillerine işlettirilir. Ek 5 nci maddenin 1 nci bendinde gösterilen vasıfta
ki teşekkül ve kuruluşlara devir ve imtikal ettirilir. 

III - Yukardaki hükümlere göre geri alınan maden haklarının sahiplerine yapılacak ödemele
rin tespiti ve ödeme şartlan, sahaların devir ve intikali ile ilgili işlemler özel kanunda gösterilen 
usul ve esaslara göre yürütülür. 

Devletçe geri alırımı maden haklarına ait süreler : . 

EK MADDE 7. — Bu kanunun Ek 6 ncı maddesine göre geri alman maden kömürü ve bor tuzu 
madenleri ile ilgili tekaddüm, arama, işletme talebi ve işletme hakları için gerek kanun gerekse 
idarece verilmiş olan süreler, geri alınma işlemlerinin tamamlanmasına kadar işlemez. 

Bu kanunun Ek 5, 6 ve 7 nci maddeleri hükümlerinin uygulanması şekli ve usulü yönetme
likle düzenlenir. 

Geçici maddeler : u 

MADDE 3. — 6309 sayılı Maden Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir : 

Mevcut hakların 18 nci maddeye uydurulması : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan müracaatlarla 
verilmiş olan arama, işletme ruhsatnameleri ve işletme imtiyazlarının sahipleri bu kamunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren 1 yû içinde, sahalarımı belirleyen sınır noktalarının 1/25 000 ölçekli 
haritalarda gösterilmesini sağlayacak ölçü, hesabat ve tersimatı bu konuda çıkarılacak olan yönet
melikte belirtilecek esas ve usule göre yaptırmak ve tevdi etmek zorundadırlar. 

Bir yıl içimde birkaç def a evrak verilmesi mümkündür. Ancak bu süre hiç bir şekilde uza
tılamaz ve yenilenemez. 

Bu hükme uymayanlar maden arama müracaatı, arama ruhsatnamesi veya işletme hakkı talep
lerinden (57 nci maddeden yararlananlar dajhil) vazgeçmiş sayılırlar. 

İşletme ruhsatı ve imtiyazlı saha sahiplerimden bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin veya ye-
* tersiz evrak verenlerin haritaları Bakanlıkça yaptırılarak masrafları teminatlarımdan karşılanır, 

yetmediği takdirde 52 nci madde hükümlerine göre tamamlatılır. Bu haritaların tasdikli birer ör
nekleri sicildeki dosyasına konulur. 

Bu işlemlerin yerime getirilmesinde 657 sayılı Devlet Memurları ve Harcırah kanunları hüküm
leri uygulanmaz. 
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13, 62 ve 64 ncümaddelere intibak : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğü konulmasından önce, Türk Ticaret Kanununa 
göre kurulmuş şirketler tarafından iktisabedilmiş bulunan maden, hakları mahfuzdur. Bunlardan 
Maden Kanununun 13, 62 ve 64 ncü maddelerine intibak etmeleri şartı istenmez. Şu kadar ki, bu 
istisna hükmü, bu kabil şirketler uhdesindeki maden haklarının gerek Maden Kanununun 39, 53, 
58, 87, 89, 148, 149 ve 150 nci maddelerine göre ve gerekse diğer yollarla yapılacak devir ve in
tikallerde bahis konusu şartın aranmasına mani teşkil edemez. 

İşletme faaliyetine başlanmayan maden sahaları : • 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe konulduğu tarihten önce, 75 nci madde hüküm
lerine uyularak normal işletme faaliyetime başlanması için sahiplerine son ihbar yapılmış bulunan 
işletme ruhsatnameli veya işletme imtiyazlı maden sahalarından; 

a) Nlormal işletme faaliyetine başlamayanlar hakkında girişilmiş olan işletme hakkı feshi mu
amelesi yürütülür. 

b) Mahallinde gerekli tetkikler yaptırılarak müddetinde faaliyete geçmemiş olanlar hakkın
da da işletme hakkının feshi yoluna gidilir. 

Eski taleplere ait nıasraf avansı : 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe konulmasından önce yapılmış olan arama ve iş
letme hakla yenüeme, uzatma, imtiyaza çevrilme ve birleştirme taleplerinin 144 ncü madde hü
kümlerine intibakı usul ve esasları aşağıda gösterilmiştir : 

1. Değiştirilen 144 ncü maddeye göre bir aylık son ihtar da yapıldığı halde masraf avansını 
ödemeyen talepler reddolunur. 

2. Müddetleri içinde masraf avansını yatırmış olan talepler 144 ncü maddeye intibak etmiş 
sayılır. 

3. Kendilerine bu konuda hiç tebligat yapılmamış veya yapılan ilk tebliğ hükümleri yerine 
getirilmemiş talep sahiplerine talebin mahiyeti ve safhası itibariyle 144 ncü maddenin ilgili hüküm
lerine göre iki ay zarfında gerekli masraf avansını tevdi etmeleri lüzumu ihtar olunur. 

Gereği yerine getirilen taleplere ait muameleler yürütülür. Aksi takdirde talep reddolunur. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Arama hakkı talebi, arama ruhsatı, işletme hakkı talebi, işletme ruh
sat ve imtiyazı safhalarında bulunan maden haklarının sahipleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten başlayarak 1 yıl içerisinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Başkanlığına bir dilekçe ile başvu
rarak işlemlerinin durumu hakkında bilgi istemek zorundadırlar. 

Hak sahibi bu dilekçede kimliğini, en son kanunî ikametgâh adreisini, ruhsatname numarasını, 
maden hakkına ait işlem dosyasındaki referans işaret ve sayılarının tümünü bildirmekle yüküm
lüdür. 

Bu dilekçenin iadeli taahhütlü posta havalesiyle veya noter aracılığıyle tevdii gereklidir. 
Süresi içinde yukardaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen maden hakkı sahipleri hakların

dan vazgeçmiş sayılırlar. 

Yürürlük : 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Ziya Termen ve 22 arkadaşının, Madencilik reformu 
kanun teklifi (2/©57) 

T. B. Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
28 . 3 .1972 

(6309 sayıllı Maden Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, aynı kanuna yeni maddeler 
eklenmesi) hakkındaki kanun teklifimizi, gereği yapılmak üzere, Sayın Makamınıza takdim edi
yoruz. 

Sayın Hükümetimiz tarafından Başkanlığınıza tevdi edilmiş bulunan' (Madencilik reformu ka
nun tasarısı) nm müzakereye alınmak üzere bulunduğu bu tarihte, bu tasarıya mütenazır ola
rak tanzim olunan teklifimizin de incelenmesini teminen, ilgili Meclis Komisyonuna hayale buyu-
rulmasım, saygı ile, emir ve tensiplerine arz ederiz. 

Çanakkale Senatörü 
Z. Termen 

İsbaınbufl: Senatörü 
Ş. Akyürek 

Ordu Senatörü 
B. S. Baykal 

Tekirdağ Senatörü 
C. Tarlan 

İstıamlbuil Senatörü 
R. Özütrkçine 

Kars Senatörü 
Y. Z. Ayrım 

Burdur Senaltiörü 
ö. F. Kınaytürk 

Çankırı Senatörü 
H. Dağlı 

Bafl'ilkesir Senatörü 
M. Güler 

tzmiir Sanaltörü 
O. Kor 

Bilecik Senatörü 
M. O. Tuğrul 

tamir Senatörü 
B. Beler 

Niğde Seıualtörü 
H. A. Göktürk 

Samsun Şenaitiörü 
F. Tevetöğlu 

Kayseri Senatörü 
H. Dikeçligil 

Giresun Senatörü 
$. Orfoon 

Bursa Senatörü 
C. Ortaç 

Çorum Senatörü 
S. Yalçuk 

Antalya Senatörü 
A. Tekin 

Manisa Senatörü 
O. Süersan 

tetanibuH Senatörü 
M. H. Berkol 

Mardin Senatörü 
A. Ba/yar 

Samsun Senatörü 
R. Rendeci 

Tralbzon Senatörü 
ö. L. Hocaoğlu 

Konya Senatörü 
M. Varışlı 

Eskişehttır Senatörü 
ö. Ucuzal 

Denizlili! Sen/atörü 
A. K. Turgut 

Aydum Şeniatbörü 
t. C. Ege 

Tokat Senatörü 
A. Altuniaş 

Kayseri Senaitörü 
H. Kalpaklıoğlu 
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Ma4eaıcilik: reformu {kanun teklifi 

GENEL GEREKÇE 

ıSaym Hükümet tarafımdan, madettı^ sektörümüze yeni ve olumdu bir çözüm getireceği kanısı 
ile hazırlanan ve Yüce Meclislere sevk olunarak kanunlaştırılmak istemen : (Madencilik reformu 
kanun tasarısı), demokratik perspektivi kaale almayan, yürürlükteki Anayasamızın fert hakları 
ve ekonomik devlet uygulamaları tarif vie tavsifterine açıkça zıt düşen, fert üstünde ve fertten 
önce Devleti yeğ gören, bir yeni maden kanunu esprisi ortaya koymak istemektedir ki, ülkemi
zin ısrarlı tahassürde kovalayıp ulaşmak istediği maddî ve manevî yapı, bu tasarı ile, maden ke
simimize muhtacı bulunduğu verimlilik, dinamizm, teşvik ve himaye gereklerini, • getirmemekte, 
getirmeyi amaç edineMemjektednv 

iSayın Hükümetin, Hazine ve fert mutluluğuna büyük oranda katkıda bulunacağı mutlak oilan 
yeraltı servetlerimize dönük gayret ve düşüncelerinde, mevcut si&temü ihya ve muattal maden 
potansiyelimize hız ve hayat kazandıran müşahhas tedbirler getirmesi, aslî görevidir. Hükümet, 
mezkûr tasarı ile, muattal maden varlığının,bir kıymet olması gereğine bir hız mlekanizması 
tanzim ederek yürür görünürken, öte yanda, ferdin maden branjma eğilmesini ölçüsüz hüküm ve 
tedbirlerle, her iafhada tahdit ve tehdide götüren, yatırım dünyamızın bu branj a iltihakını açık
lıkla ürküten, sermaye ve teknik noksanlığı ve yokluğu sebebi ile işletilemeyen 60 000 adet ma
den ruhsatname^ müracaat sahalarını, Devlete çevrik bir sisıteme raptederelk,'biınnetic.e, yeni ve. ve
rimsizlik ortaya koyacak bir tecrübe devresini tercihe götüren beklenmedik bîr yola girmektedir 
M, bu tasarının bu yanlış uygulama görüşünden alıkonması âdeta millî bilr zaruret olmuş, zararlı 
felsefenin bertaraf edilerek, Uyi niyetinden asla şüphemiz bulunmayan Sayın Hükümete, bu alan
da, doğruyu mâkulü, sisteme uygunu arz ve izah ederek, yeni bir teklifle yardımcı olmak, görevi
miz hükmü kazanmıştır. 

Sayın Hükümet, hassas ve derinliğine girişilecek bir etütte, ülkede mevcut ve sicil kazan
mış 60 000 den fazla maden sertifikasından ancak 310 adedinin çalıştırılmakta bulunduğu ha
kikati ile karşılaşacaktır. Bu büyük imkân âleminin fayda ve gelire dayalı bir sisteme kavuş
turulması, maden sektörüne servet, ömür ve emek koyan fert elinden, mâden sahalarının, çe-
sitili yan tedbir ve tertiplerle alınıp, Devlete m afledilmesi düşüncesiyle mümkün kılınamaz. 
Yeni tasarının, balen Devlet ve İktisadî Devlet Teşekülleri eli ve emrinde bulunan 5 000 den-
fazla ruhsat sahasından, para ve kadro yokluğu sebebiyle, ancak 28 inin işletilebildiği 
düşünülürse, sanki fertten geri alınıp, Devlete maîedi'l'diği takdirde bu hasaların fiilen işletil
meleri mümkün kılmacakmışcasına, yeniden ve binlerce ruhsat sahasını almayı kendisine he
def yapışında, ve ülkeye, çeşitli amaç ve maksatlarla, yabancı sermayenin girmesi, haklı teş
viklere götürülürken, maden sektörüne yabancı ' sermayenin giremeyeceğinin iüânında, hangi 
haklı gaye ve sebeplere müstenit bulunduğu, a çık, izaha götürülmelidir. 

Sayın Hükümetin, reform kelimesi ile nitelediği yeni tasarı elde ettiği hukuka yaslanarak, 
sahalarını işletmek istemeyen veya işletmekten mahrum bulunanlara karşı, hakikaten, sürat 
ve ciddiyet emreden yeni tedbir ve hükümler getirmektedir. Ancak, ve derhal, samimiyetle be
lirtilmelidir ki, aynı tasarı, maddî yokluklar sebebiyle, mevcudundaki envanteri dahi işleteme
yen Devletin, yeni ve daha yüksek bir tesahübe meylettiği hakikati yanında, ferde, maden
ciliği haram eden, tam Devletçi, verimsiz, zararlı yürürlükteki kamun ve prensiplere muga
yir, çok elverişsiz bir başka cepheyi de getirmektedir ki, işte bu seçik ve açık zararlı eği
limin, mümkün^ olduğu kadar tashihine gidilmek üzere, (Madencilik Reformu kanun teklifli
mizi, hazırlamak ve teklif etmek ihtiyacını hissettik. Çünkü Hükümet tasarısında ; , 

1. 2. nei ıSaym Erim Hükümet programı esaslarına zıt düşen, 
2. Karma ekonomi düzeni tarif elerindeki Anayasa esaslarına uymayan, 
3. Beş yıllık Devlet planı uygulama hedef lerine muhalif bulunan, . f 
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4. 630-9 sayılı Maden Kanunu ve muaddel 271 sayılı Kanunun, ferde tanıdığı hukuku teh
dit, tahdit ve taksiri gaye edinen, 6224 sayılı Yabancı Sermaye Kanununu İşlemez hale getiren, 

5. Yeraltı servetlerimizin millî hâsılaya katkı imkânını, sadece Devlete tevcih eyleyen, 
verimsîzliliği, istihdam siyasetini, özel teşebbüs sermaye sirkülasyonunu ve geniş ihracat hedef
lerini, kısırlığa sevk eden, 

6. Mevzu maden hukukunu, sert ve her fırsat ve vesile ile, ıskata götürmeyi öngören, 

7. İmkân, kredi, muafiyet, teşvik olarak, reform vaatkârlığma rağmen, en küçük yeni bir 
tutum ve üslubu, getirmemekte bulunan, 

8. Maden işletme hukukunu süratle ve insafsızca, Dev4et kesimine aktarmayı gaye edinen 
bir mekanizmayı, benimseyen, 

9. Müesses maden politikasını, demokratik uygulamalar yörüngesinden kopararak, denenmiş 
Devletçiliğe aktarmada maksatsızca İsrar gösteren, acık ve seçik bir görüş ele alınmak isten
miştir. 

Madencilik alanında, ülkenin muhtaç bulunduğu öz hedef, bu sektörün, millî gelir hâsılası
na, lâzım ve lâyık katkıda bulunabilmesini sağlamak, yeni ve verimli, ihraç, döviz politi
kasını, müstakar, gittikçe genişleyebilen, pratik ve ileri prensiplere eriştirmek, istihdam yolu 
ile, geniş bir işçi kitlesi yaratılarak, iç bünye işsizliğine medar olmak, tedbirlerinin yaratılma
sıdır. Bu kanun teklifine imza koyan bizler, maden ruhsat sahaları . stoklanmasını öngören dü
şünce ve uygulama tarzının değil, bilâkis mevcut sanalların süratle işletilmesini! sağlayan, hatta 
kredi ve teknik daveti suretiyle, sadece aramaları uğrunda otuz. milyarlık bir yatırım kana
vası ortaya koyan maden imkânlarımızın, daha reel bir plan ve modern ekonominin millet
lerarası madencilik gereklerine derhal eğilen, bir millî uygulama tarzının, süratle ve sayın Hükü
metçe ele alınması taraflısıyız. 

Teklifimiz, özel te§öbbüşe önem tanıyan bir maden rejimi anlamını savunan tekliftir. Hü
kümetimiz, maden sektörü randıman ve gayretlerini, müstakili en ve müstemirren nefsinde top
layan bir sistem ve görüşe, itibar aıtfetoıesi gereken mevzuat ve kanun gerekleri refakatindedir. 
Etâbankm, binlerce mjaden sahasına »ahlbolduğu halde ancak 20 ruhsat sahasında fiilen çalışa
bildiği hatırlanırsa, kendi küçük gayretleriyle boğuşan özel madencinin, yine de, millî gelir hâ
sılasına yardım katmakta olduğu görülerek ve bu sonuç, istifci Devletçilik anlayışından çok 
farklı, müsait bir maden geleceği vadedebilecektir. 

Madenlerimizin, son 10-12 yıldan beri, bir dış sömürüye hedef yapılmakta olduğu şeklindeki 
maksatlı propaganda, tamamen gerçek dışıdır. Çünkü, Türkiye'de toplam sermayeleri 4 milyon do
ları geçmeyen, sadece 3 yabancı şirket çalışma içindedir. Ülkelerine madlen kesimi alanında yabancı 
sermaye kabul eden 36 medenî ıbatı ülkesinden, en az sermaye kabul edenler listesinde, sondan bir 
evvel, Afganistan'la yan yana bulunuyoruz. Ülkenin yüksek bir dış gelir ekonomisine kavuşmasını 
arzu etmeyen sol doktrin mihrakları, yeni Afrika devletleri ve Lâtin Amerika memleketlerinde, sene
lerden beri, milliyetçi açıya yaslanarak, maden sektörüne teknik ve kredi' ve yabancı sermaye kabul 
edilmemesi temini işlemekte bulunuyorlar. Bu üslup, geniş ve itinalı bir uygulama ile, ülkelerin, 
millî refahı, hazinelerin portföy genişliğini elde edememeleri amacını güdüyor. Bu sebepledir ki, 
biz, teklifimizle, sayın Hükümet tasarısında, çok geniş milyarlara muhtaç olarak hareket beklemekte 
olan maden sahalarının, akü, hesap, millî fayda kontrol ve 'kararları sonunda, âdil nispetlerle dış im
kânlara (bağlanabilmesini temin eyleyecek mixt uygulama ve ortaklıklara, kapı kapayan görüşe ilti
hak etmiyor, Sibirya bakır stoklarına, Amerikan ve Fransız partnerliğinde hayat vermek isteyen Rus 
Hükümetinin, modern ekonomi gereklerindeki uygulama üslûbunu asgarî misal ittihaz ederek, ülke 
maden dünyamızın tezelden Devlet v,e millete haklı bir gelir sağlanmasına, imkân bahşeden, değişik 
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ve lâzım bir görüşü teklif etmekte bulunuyoruz. Çünkü görüyor ve biriyoruz ki, dünkü Felemenk, 
İngiliz, Fransız müstemlekeciliği fikir şart ve uygulamaları, tarih gerilerinde kalmış, bu tarih millet
leri, hesaplı, kârlı, müşterek büyük gayretlere yönelmeyi usul edinmişlerdir. Türkiye'nin ekonomik 
kurtuluş plânma girebilmesi için ise, maden sektörü, tıpkı turizm imkânlarımız kadar, yeni plân ve 
uygulamalara, hedef yapılmak, en vaatkâr alandır. 

Bu kanun teklifimizin, sayın Hükümet tasarısının müzakerelere başlanmakta olduğu şu günlerde, 
eş ve mukayeseli bir görüşe götürülerek, Yüce Meclislerce değerlendirileceğine, yurt için yerinde olan 
kararlara erişileceğine içtenlikle inanıyoruz. 

Teklifimiz, hu sektörde görev alan müteşebbisin, emniyet, huzur ve sükûn içinde çalışmasını sağ
layacak prensip ve şekil hükümlerini, daha reel ve mantıkî esaslara irca etmeyi de esas kabul 
etmektedir. 50 yıllık bir imtiyaz hakkının, sınaî bir tesis kurulmaksızm bir maden sa
hası sahibine bak olarak verilmesinin aleyhinde olduğumuz kadar, 100 milyonluk 'bir halk yatırımı
nın hakkı ve ihtiyacı olan asgarî 25 yıllık bir maden işletme hakkınmda, Hükümet tasarısında öngö
rüldüğü üzere, 10 -15 seneye indirilmesi fikri ve tutumunun, maksatlı ve aksiyon frenleyici ters bir 
görüş olduğuna da kesinlikle inanıyoruz. Tasarı, müstakbel maden kesimine özel sermayenin akımını 
âdeta önler mahiyette, müntehap ve tahsise, kısa, zaman ölçüleri biçmektedir. Ağır bir tesisin an
cak kendini amorti etmesi süresini teşkil eden 10-15 yıllık süre olarak maden sahalarına işletme hak
kı tanımakla, tasarı ekonomi kuralları ve yatırım uygulamaları gereklerine itibar atfetmeyen, talih
siz bir espriyi benimsemekte bulunmaktadır. Teklifimiz, süre, devir, ruhsat talebi, arama, işletme hü
kümleriyle ilgili yönlerde, ülkeye nispeten ekonomik mutluluk getirecek hakikî tedbirleri, batı sis
temlerine eş anlamda benimsememiş ve sayın Hükümetçe sevkolunan tasarıdaki elverişsizlikler, isabet
siz görüşler, ve sisteme mugayir prensipler ele alınmak istenmiştir. 

Sayın Hükümet* tasarısında, binlerce maden sahasının, nasıl, hangi tarihte, hangi sermaye, te
şekkül ve teknik ekipler marifetiyle, aramadan baş1 ayarak işletmeye kadarki sonuçlara sevk olunacağı 
halkkmda, en küçük plân tarifi gösterilmemiştir. Maden sahalarının endirekt bir devletleştirme siyaseti
ne hedef yapılması arzusu, aydın vatandaş ve bizatihi kanun yapma görevi ile borçlu meclisler üyelerin
de, birbirini kovalayan çeşitli alanlardaki haklı sorulara kapı açmaktadır. Halk gücünün, fer gayreti 
ilıtihak etmeyen büyük sektörlerin, uyanık batı devletleri uygulamalarında, bizzat devletten gelen teş
vik ve muafiyetlerle, halik sermaye ve mesaisine tevcih olunmasının, çok başarılı sonuçlar ortaya koy
duğu bir çağda, Sayın Erim Hükümetinin, konuyu aksi bir açıya getirmek ister mahiyetteki kanun 
görüşünü, hakikaten yadırgıyor ve mezkûr tasarının, Meclis Başkanlığına verilmesi anma kadar uygu 
gören gizlilik esasının öz sebeplerini de, bu vesileyle anlamış bulunuyoruz. Tasarı, açıklıkla itiraf olun
malıdır M, güzide Hükümet kadromuzun benimseye^neyeceği kadar, geri ve yurt menfaatlerine aykırı 
fikriyat içindedir. Kaldı ki, adı, reform kelimesini de ihtiva etmektedir. 

Nâçiz kanımızca reform niteliği bizim teklifimizin özündedir. Teklifimiz, Hükümet tasarısının ikin
ci bölümünü teşkil eden : (Maden Genel Müdürlüğü) kurulması ile ilgili kısmı, mütenazır bir tekli
fe, şimdilik konu yapmamıştır. 

Ayrıntılı detaylarını, maddelerle ilgili gerekçelerde arz ve izaha götüreceğimiz sair esaslara ge
çerken, işbu teklifimizin, millete dönük bir sistemin savunması anafikrine bağlı bulunduğuna, teklifi. 
mizin kanunlaşmasına, göt*evli her arkadaşımızea yardımcı olunacağına, kavi inancımızı belirtir, ni
haî takdir ve iradeye, kanun teklifimizi arz eyleriz. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

('6309 sayılı Maden Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmıesi ve aynı kanuna yeni maddeler 
eklenmesi), aşağıda mâruz gerekçelere müsteniden (teklif olunmaktadır) : 

Madde 13. — (Madencilik Reformu Kanun tasarısı), 13 ncü maddeye getirdiği yeni hükümler
le, (Arama) ıruhsatnamesi alabilecek şahısları, kısıtlayıcı bir düzene sokmak istemektedir. 

Yürürlükteki 6224 sayılı (Yabancı Sermaye Kanunu), maden millî envanterinin sermaye 
ve tekniğe kavuşarak, yurda menfaat sağlayan bir sisteme erişmesini öngörmüş, fakat ülke siyasî 
huzurunun yıllardanberi teessüs edememiş, yahancı sermayeye huzur ve emniyet bahşeden bir 
Maden Kanununun mevcut bulunmaması, mâlî mevzuatımızın berrak ve müstakar bir sistem ve 
vergi politikasından mahrum bulunuşu sebepleriyle, ümidolunan yabancı sermaye, 19 senelik 
gayretlere rağmen yurda celbolunamamış ve bu konuya, yeni ve emniyet bahşeden bir plânın, 
millî ve zarurî bir ihtiyaçolarafc, bulunup vaz'edil'mesi gereken bu tarihte, Sayın Hükümet, konuyu 
yeniden-redde yönelerek, yabancı sermayenin Türk »maden sektörüne girmemesini teminen, bu 
maddeye, giriş yasağı 'emreden, hükümler 'eklemiştir. 

Teklifimiz, aşağıda izah edeceğimiz sebeplerle, Sayın Hükümıetin bu alandaki uygulama anla
yışına tamamen zıt düşen, onarıcı ve mâkul, ayrı bir .espri getirmektedir. 

Saym Hükümet, genel gerekçe açıklamamızda 'geniş şekilde izah ettiğimiz üzere, 30 milyarlık 
bir arama yatırımına muhtaç maden potansiyelimizin, hangi menşe gelirleriyle ilmî ve metodik 
bir aramıa plânına hedef yapılacağını, hangi teknik kadrolarla, kaç yılda, bu 'basit yeraltı değer
lendirilmesini başaracağını, en küçük bir izaha bağlamaksızm ret hükmüne götürürken, aramayı 
takibeden işletme safhasında, Devletin keza ihtiyaç hissedeceği bir o kadar miktardaki işletme 
finansmanım nereden bulacağını da izaha yönelmemekte ve fakat, yabancı sermayenin, yurda 
girmemesi bahsinde, ortaya, kesin bir üslûp, koyabilmektedir. 

Devletin, ileride büyük zararlara uğramasını, hiç değilse Devletin yabancı sermayesi ve eme
ğiyle elde edebileceği bir imkânı kayb etenesini öngören bu prensip hükmünün gereğinde, müs
pet izaha bağlanan bir yön bulunması, asgarî düşüncedir. 

Bizim teklifimiz, demiokratik ve sosyalist bilcümle ülkelerde revaç gören ekonomik bir uygula
manın bizzat kendisi ve Sayın Hükümetin tasarısındaki görüş ve karar ise, daha çok, katı sosya
lizm ülkelerinin temel uygularını fiilen andıran, izahsız devletçilik, her şeyi kendim yapanım inan
cının perişan kıldığı ülkeler tutumu olarak tebarüz ettirilmek gereken davranıştır. 

Demokratik düzey ülkesiyiz, kâr ve zarar hesabında, büyük tecrübelerden geçmişiz. Bugün
kü dünya, karşılıklı kâr ve menfaat felsefesinde korkunç hamleler içinde yaşayan, 'medenî bir se
viyeye erişmiştir. % 3 - 4 faiz, 30 - 40 sene vâde ilk beş - on yıllık faiz muafiyetleri prensibi, bu
günkü sermaye ve teknik mübadelesi ve kredi bahislerinde, dünkü ağır şartlardan çok farklı, 
yepyeni bir ekonomi çağı ve dünyası ortaya koymuştur. Şark ülkelerinin dünkü kapütilâsyona 
teşıbih edip ürküttüğü yabancı sermıaye, uyanık ülkelerce, çoktan aradan atılmış, müsavî hisseler 
prensibi, ihyaya götürülmüştür. Bu sebeple ve açıkça belirtilmelidir ki, mâkul yabancı sermaye
yi celp ve davet etmemek, dünkü milliyetçiliğin isabetsiz bir gereği ve bundan sonraki geri kal
mışlığın, öz ve hakikî sebebi hükmündedir. 

Kâr kıskançlığına girmeyecek kadar zengin, bir maden ülkesiyiz. İhtiyacımız olan arama ve 
işletme yatırımlarını ortaya, uzun yıllar boyunca koyamayacak kadar, gelir kaynakları fıkdanı 
içinde, mfrlletiz. Bir önerge ve ispatı gayrimümkün bir inanca saplanarak, muhafazakâr ekono
mi anlayışını baş tacı yapmakta, hangi tarihe kadar, İsrar göstereceğiz. Kesinlikle bilinmelidir 
ki, Türkiye'nin iktisadî kuruluşu, Devlet ve özel teşebbüs 'eşliğinde daima ileri atılacak, modern 
eikonomi tefekküründedir. Skolastik ekonomi takipçisi memleketler, çağ gereklerinden çok geri
lerde kalmış, fakir düşmüşlerdir. Yunanistan, İsrail, İspanya, Avusturya, İrlanda, Kanada misalle
ri, akıllı şart ve sistemler içinde, yabancı sermaye kullanan başarılı ülkelerin, hangi noktadan 
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nereye ulaştıklarını gösteren, müşahhas misal üllkeleridirleır. Zambiya ve Uruguay'ın, maden 
(sektöründen yabancı sermayeyi kovmalarına mukabil, yukarıdaki ülkelerin yabancı sermayeyi 
daha da yüksek nispetlerde davet edişlerinde, lütfen sonuç aranmalıdır. 

ıBu itibarla : 
Ook ıbüyük ihtiyaçlar içinde kıvranan ülkemiz, ımaden sektöründe yapacağı yeni ve radikal 

anlamla İslâhatla, ülkeye yabancı sermaye celbedebileın bir yeni plıân uygulamasına 'girmeli, Dev
lete ve millette refah vadeden altın kapılar, geri ekonomi refakatimde,' yeni tecrübe ve ısrarlara, 
hedef yapılmamalıdır. 

Tefelifimiz, yapılacak incelemeler ve varılacak hesaplar somunda, yabancı sermayenin, Türk 
partner eşliğinde, Türkiye maden sektörüne girnııesimi temin edici, prensip bülkmü ihtiva etmek
tedir. 

Madde 34. —Çalışmaların şekli, arama faaliyetinin kapsayacağı nitelik, teklifimizde, mâkûl 
•gereklere ve tariflere bağlanmaktadır. 

Madde 39. — Arama safhasındaki ruhsat hakkının, kanunî süresi içinde, birkaç el değiştirme
si hâl ve ziorunluğu, bu sahaların fiilî -bîr iş'lettmeye hedef yapılımasmı dileyen Devlete, hiçbir za
rar getirmemektedir. Devir işleminin tahdide tabi tutulmaısı, ikinci ıtalibin bir çalışma ortaya ko
yamaması halinde, ruhsat hakkının sukuta ererek, Devlet müesseselerime intikalimi sağlayan 
bir gaye sunimafktadır iki, bu görüş, âlî vasıflı, himayekâr, malhviyetkâr devlete uygun düşmeye-
eekltir. 

Arama hukuku, doğan bir halk hailinde, ancak süresiyle mukayyet şeıkikle, iki, üç, dört âdet 
talibine, fütursuzca inıtikal edebilmelidir. Bu tutum, yürürlükteki gayrimenkul alım satım uy
gulamalarıma eş, mütenazır bir sistem sunmaktadır. 

Madde '54. —• Teklifimizin bu 'maddesinde, devir ve tescili yapıılacak maden sahalarının iliânen 
duyurulması şekli üzerimde, açılk hüküm getirilmiştir. 

Madde '50. —• Teklifimizin bu maddesi, aynen arama hakkının devri bahsinde belirtilen sebep
lerle, işletme hakkı isteğinden doğan hakların da devrinde, tenazur ve eş görüş getirmektedir. 

Madde 62. —• Teklifimiz, işletme ruhsatnamesi iktisabındaki şartları, aynen arama ruhsaıtma-
ımesinde'ki şartlara eş kılarak, kanunda tenazur tesisini öngörmüş, geniş ve verimli işletinijeyi 
amaç. bilerek, ruhsat alma hakkıma sahip kişi ve kuruluşlar arasına, Hükümetten miüsaade alarak, 
'Türklerle ortaklık tesis etmeyi kabullenen yabancı müteşebbislerin ortaklıklarını da dahil eyle
miştir. • 

Madde 63. — Büyük rezerv ve bu rezerv varlığına müsteniden endüstriyel bir faaliyet ortaya 
konmak icabeden maden sahalarında, işletene imtiyazı hakkına saihibolacaklara tanınan süre, 40 
ilâ 99 yıllık bir zaman olarak yürürlükte ikenl, bu kere Sayın Hükümet, vâlkı tasarısı ile, bu zama
nı 25 yıla indiren bir kanun anlayışına getitrmek istemektedir. 

Ağır yatırım gerektiren büyük rezerv, bir başka ifade ile, büyük kapasite ortaya koyacak
tır. Büyük kapasiteli tesislerin maliyet plasmanları miktar ise, uzun vâdede kendimi amorti ede
bilen bir blâmç o sonucu artay a kor. 

Hiçbir şahıs, firma, şirket, uzun vâdede kendini amorti edebilecek bir projede, kısa müddeftli 
bir müsaade ve imkânı, tercihe yürümez. Büyük yatırım, büyük vâde talebinde olacaktır. Hükü
met tasarısı, müteşebbisin ihtiyacı olan uzun süreyi kısıtlayan bir görüşü ön/görmekte, teklifimiz. 
ise, makûl bir süreyi'tespit etmektedir. Kaldı ki, bütün dünya hukukunda esasî hak olan (süre 
temdidi) de, şeraite riayetkar (tarafların arzusu ile, tabiî bir temadiye merbut kılımmamafcta ve 
şartname değiştirmek inisiyatifi, Hükümete tanıtnımak istenmektedir. 

Madde 64. — Teklifimiz, arama ve işletme hakkı alabilecek kişiler maddelerimde açıklaman mu
cip sebeplerin, (İşletme İmtiyazı Alabilecek Kişiler) maddesinde de mucip sebebolarak kalbulünü, 
öngörmekte, yerinde bulmaktadır 
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Ağır maliyetli büyülk tesislerini, uzun vadeli anlaşma ve himayelerle Fransa, Almanya, İsveç, 
Avusturya ve İtalya'yı, ne derece elverişli bir ekonomiye kavuşturduğu, bilhassa bu madde eş
liğinde, ciddiyetle düşünüllmelidir. 

Madde 67. — Teklifimiz, (Devlete geçmiş bulunmuş (madenler) in, münhasıran devilet kuruluş
larına verilmesi prensibini getiren tasarı görüşünün, aleyhindedir. Maden sahalarının, her fırsat 
ve vesile ile, Devlete intikalini sağlamak hüner değil, bu sahaları, belirli ve ölçüte şartlar daire
sinde, işletmek, işletebilmek esastır. 

Özel teşebbüsün, işletilmıesine talip olduğu bir maden sahasından uzalklaştırılara'k, sahaların, sırf 
devlet sahipliğinde kakmasını aımiaç edinerek, âtıl kalmalarını intacedecek bu prensibe bağlı tu-
tuilımaları, faal ekonomi kuralları ve anlayışının karşısmdadır, muvafık üslûp değildir. 

Bu çeşit sahalar, çalışmayı zorunlu kılan eski kanun hükmü dairesinde, ihale suretiyle fiilî iş-
ietmeilere hedef yapılmalı, devlet ihtiyacı görülmeyen hallerde, bir işletmeye konu yapılamayacağı 
düşüncesiyle, eski uygulama sistemi, yürürlükte bırakılmalıdır. 

Kaldı ki, özel şahıs ve şirketlerin saha istifçiliği yapmakta olduklarını belirtmeye çalışan Sa
yın Hükümet tasarısı, bu kere, ha'kikî ve aydınlıktan yoksun büyük istifçiliğin, Devlete ait ve 
dönük bulunacağını, farkında olmayarak, âdeta ikrara bağlamakta bulurum aktadır. 

Madde 74. — İşletme faaliyetine başlanması, işletme şart ve esaslarının tespitindeki âdil ölçü
lerle orantılı keyfiyettir. Sahadan yüksek verim istemek, devletin hakkıdır. Ancak bu halkkın sui
istimale götürülmeksizin, mâkul teraklkiler hesaplanarak istimad olunması ve madenciye çeşitli 
yardım ve kolaylıklar bahşedi'lımiesi de, lâzımdır. 

Endüstriyel teşebbüslerin zamanında tahakkuk ettirümte&ııesi, hukukun sukutuna müncer niza 
yaratmamalı, devlet, müteşebbise, hâımi görevi bağışlamalıdır. 

Maden Dairesi yetkilileri, madenciyi, sadece madenci olarak değil, vergi mükellefi, bir altın 
yumurtlayan tavuk teşbihiyle mütalâaya almalıdır. 

Madde 75. — Teklifimiz, bu maddenin ihtiva etımesi gerekli teknik görüşleri, ve bilhassa feshe 
müncer şeraiti, âdil ölçülere bağlamakta, miaddenin, tehditkâr niteliği, yumuşatılmak istenmek
tedir. 

Madde 77. — Şartname esaslarının değiştirilmesi yetkisini, tek taraflı bir hak halinde elinde 
tutmak isteyen hükümet, bu madde nedeni ile, hiç bir ağır yatırım müteşebbisine, güven ve huzur 
telkin edememektedir. 

Fert, devletinden, Ikesin ve âdil uygulama, ve sabit tutum bekler ve ister. Sahanın daha yük
sek bir randımana ulaşmasını temenni eden devlet, şayet, imtiyaz veya işletme sahibinin muvafa
kat ve rıza göstermediğine muttali olursa, görüşünde, ısrara gitmemelidir. Çünkü hiç bir müteşeb
bis, .mıümkün olandan daha az ve dlüşük bir gelire, keyf için rıza gösteremez. 

Tek taraflı ve âni yeni taleplere girmek, gennel hukukun dahi kabul etmeyeceği, tabiî sonuç. 
ve kuraldır. 

Madde 82. — Fennî nezaret müessesesinin devaımı ve işleyişinde, teklifimizle, aklî ve hayatî 
tedbir ve şekiller getirilmek istenmiştir. 

Madde 115. — Sahalardan çıkarılan cevherlerin, muayyen bir devlet hakkı ödendikten sonra 
imrar edilebileceğini emreden bu madde, ödenecek devlet hakkının maden değeri ile orantılı bu
lunmasını gözeten, yükseltilme nispetlerinde âdil ve yeni ölçüler ortaya koyan, değişik bir görü 
şii benimsetmekte, fakat bizler, teklifimizde, daha reel bir ödem/e ölçüsünü ileri sürmekteyiz. 

Madde üzerinde, hükümet tasarısı ile zıt düşen bir görüş ve sunuş, yoktur. Eda miktarları ile, 
edadaki tarhiyat hesabı ve nispeti, farklılık ortaya koymaktadır. 

Madde 144, — Teklifimiz, ımaden arama ve işletme talepleri ile ilgili tetkik ve tahkik masraf
ları bahsinde, daha net ve reel, bâzı yeni hükümler getirmektedir. 
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CUMHURİYET SENATOSU ÇANAKKALE ÜYESİ ZIYA TERMEN VE 22 ARKADAŞININ 
MADENCİLİK REFORMU KANUN TEKLİFİ 

BÖLÜM : I 

(6309 sayılı Maden Kanunumun bâzı maddelerinin değiştMlmfeısi, aynı kanuna, yeni, ek ve ge
çici, maddeler eklemımıesi) 

Değiştirilen maddeler : 

MADDE 1. — 6309 sayılı Maden Kanununun: 13, 29, 34, 39, 54, 58, 62, 63, 64, 67, 74, 75, 77, 
82, 115 ve 144 ncıü maddeleri, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Arama ruhsatnamesi alabilecek kişiler : 

Madde 13. — Maden aratma ruhsatnamesi, durumları aşağıda gösterilen gerçek ve tüzel küşileme 
verilir: 

A) Medenî haklarını kullanmaya ehil, Türk vatandaşları, 
B) Madencilik yapmak üzere kurulmuş, Kamu iktisadî Teşekkül ve teşebbüsleri, 
O) Kendi kanunlarına göre madencilik yapmaya yelîikili, kamu idareleri, 
D) Statülerimde madencilik yapabilecekleri yazılı olan liimited veya anonim şirketlerle, Tür

kiye'ye girmeleri 6224 sayılı Kanunla uygun görülen ve Bakanlar Kurulunca onanan, hissedar
ları arasında gerçek ve tüzel, "yabancı kişi bulunan limdited veya anonim şirketler. 

Arama ruhsatının verilmesi : 

Madde 29. — ilgili ilk müracaat tarihinden itibaren (doksan günlü izleyen hafta içinde, arama 
ruhsatnamesini almak üzerne, gerekli damga pulu ile birlikte, ilk müracaatı yapmış olduğu daireye 
başvurur. 

Bu başvurma sırasında: 
A) Müracaatında bir eksiklik veya yanlışlık yoksa, ruhsat verilir. 
B) Keşif gerekli ilse, keşif günü ve o gün sahada kendisinin veya kanunî vekilinin bulun

ması bildirilir. 
C) Müracaatında eksik veya yanlışlıklar varsa, 25 mci maddeye göre bunların tamamlanlması 

için kendisine üç ayı geçmeyen bir süre, tebliğ olunur. 
D) ilgili, tebellüğ tarihiniden iMbaren altmış günü izleyen sekiz gün içinde, arama ruhsatna

mesini almak üzere, ilk müracaat ettiği daireye başvurur. 
Yukarda yazılı başvurmalarda, bakanlıkça ilgiliye bir cevap verilmediği takdirde, ilgili, ruh

sata hak kazanır ve bakanlık, ruhsatnameyi düzenleyerek teslim eder. 
ilgili, yukarda belirtilen süreler içinde başvurmadığı takdirde, kendisinle 15 günlük son bir 

mlüracaat hakkı tanıyan, tebligat yapılır, ilgili, bu son müddeıfc içinde de doğan hakkını kovala
mazsa, müracatından vazgeçmiş sayılır, ruhsat verilmez. 

Arama ruhsatnamesi, tevdi tarihinde yürürlüğe girer. 

Aramanın, işletme haline çevrilemeyeceği : 

Madde 34. — Arama faatijyeti, cevher varlığının bulunması ve tanınması maksadımı aşamaz. 

Arama ruhsatnamesi devresinde, arayıcı, yer üstüne çıkarılan cevherin iimrar ve satışını iiste-
yemneız. 

Yukardaki hükümlere uyulmadığının tespiti halinde, arama ruhsatnamesi iptal olunur. Çıkarı
lan cevherler Hazine (malı sayılır. Bu cevherler hakkında, 36 ncı madde bükümleri uygulanır. 
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Arama ruhsatnamesi hukukunun devri : 

Madde 39. — Maden arama ruhsatnamesi haklaiı, ikinci şahsa devrolıunabilr. Bu işlem yemile-
ıme ve işletme talebi devreleri iğinde de yapılabilir. 

Maden Kanununun 7 ve 40 ncı maddeleri hükümleri saklıdır. 
Devir isteği ve işlemleri, aşağıdaki biçimde yapılır : 
(Hükümet tasarısındaki esaslar, aynen alınmıştır.) Kopya edilecektir. 

İşletme hakkinin, bulucudan başka talibe verilmesi : 

Madde 54. — Bulucusunun işletme talebi 53 ncü madde gereğince ret oöıunan madenlin işletil
mesi için istekli aranmak üzere, madenin mevkii, sınırları, cinsi, tabi olacağı işletme rejimi ve sü
resi, işletme şartnamesi esasları ve bulucusuna verilecek tazminat milktan gösterilmek suretiyle, 
keyfiyet Resmî Gazetede, ayrıca madenin bulunduğu ildeki bir gazetede, yoksa İstanbul ve An
kara'da yayınlanan muteber birer gazetede, birer ıay aralıkla, üç defa ilân olunur. 

(Hükümet tasarısındaki esaslar, aynen alınmıştır.) Keza, kopya edilecektir. 

İşletme hakkı isteğinden doğan haklarım, devri : 

Madde 58. — Maden işletme hakkının kendisine verilmesini isteyen arayıcı, bu istekten doğan 
hakkını, ikinci şahsa (devredebilir. 

Maden Kanununun 7, 53 ve 59 ncu maddeleri hükümleri saklıdır. 
Bu haklan devir alacak kişinin 
(Hükümet tasarısındaki esaslar, aynen alınmıştır.) Aynen tekrarlanacaktır. 

İşletme ruhsatnamesi : 

Madde 62. — Maden işletime ruhsatnamesi, durumları aşağıda gösterilen gerçek ve tüzel kişi
lere verilir: 

A) Medenî haklarını kullanmaya ehil Türk vatandaşlan, 
B) Madencilik yapmak üzere kurulmuş, Kamu iktisadî Teşekkül ve teşebbüsleri, 
C) Kendi kanunlarına göre, madencilik yapmaya yetkili kamu idareleri, 
D) Statüsünde, madencilik yapabileceği yazılı olan, limited veya anonim şirketlerle, Türki

ye'ye girmeleri 6224 sayılı Kanunla uygun görülan ve Bakanlar Kurulunca onanan, hissedarlan 
arasında gerçek ve tüzel, yabancı kişi bulunan limd/ted veya anonim şirketler. 

Maden işletme ruhsatnamesi Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı karan ile verilir. 
İşletme ruhsatnamesi verilmesinin bakanlıkça kararlastınlması üzerine, kanunî harcın ödendi

ğine dair makbuz, damga pulu ve madenin işletme ruhsatnamesinin bulucusundan başkasına ve
rilmesi halinde arama devresindeki masraflardan cevher satışı ile karşılanamayan kısmına ait taz
minatı bulucuya ödediğine ait belge ile birlikte sözleşme ve şartnamenin imza ve teatisi için, is-
teklifinin bakanlığa bir ay içinde müracaat etmesi gereklidir. 

Bu bir aylık sürede müracaatta bulunmayan istekliye, bakanlık, 15 günlük son bir müracaat 
müddeti tebliğ ©der. 

Bu son müddet içinde de müracaatta bulunmazsa, istekli, işletme hakkı talebinden vazgeçmiş 
sayılır, ruhsat verilmez. 

Buna uyan istekli ile bakanlık arasında, sözleşme ve şartname imza ve teati edilir. İşletme 
ruhsatnameli maden siciline kaydolunarak, sahibine verilir. Bu ruhsatname maden siciline kayde
dildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

İşletme ruhsatnamesinin süresi 15 yıldan az ve 25 yıldan fazla olamaz. Müddeti biten işletme 
ruhsatnameleri yalnız bir kez olmak üzere yeniden ve 8 sene müddetle temdide götürülebilir. 
Temdide gidilmede, temdit talebinin süresi içinde bakanlığa bildirilmesi şarttır. 68 nci madde hü
kümleri saklıdır. 
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Yenileme muamelesi, işletme hakkı talebinin tabi olduğu usule girilmeksizin, maden sahasında. 
işlenecek cevher rezervinin mevcudiyeti tespite götürülerek, icra olunur. Yenileme süresinin biti
minde, maden sahası ve üzerinde kurulu sabit tesıMör, Maden Kanununun 100 ncü maddesi gere
ğince, bedelsiz olarak Devlete geçer. Şartname hükümleriyle ilgili 52 nci maddenin ikinci fıkrası 
hükümleri, saklıdır. 

İşletme imtiyazı : 

Madde 63. — Maden işletme imtiyazı verilebilmesi için Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığın
ca hazırlanan sözleşme ve şartname metinleri, bu hususta cereyan öden muameleyi gösteren maz
batası ile birlikte, Danıştayca tetkik edilmek üzere, Başbakanlığa gönderilir. Danıştay tetkikinin 
sonucunu Başbakanlığa bildirir. 

Maden işletme imtiyazı, Bakanlar Kurulu kararı ile verilir. 
Maden işletme imtiyazı süresi 25 yıldan az, 40 yıldan fazla olamaz. Şu kadar ki, imtiyaz süre

sinin bitmesinden iki yıl önce talebedilmesi, maden sahasında işlenecek miktarda rezervin bulun
ması veya yeni gelişmeler sağlanması gibi sebeplerin vardığı halinde, imtiyaz süresi, imtiyaz tale
binin tabi olduğu usule ğirilmeksizin, durumun tespiti suretiyle, en çok 15 yıl için yeniden uza
tılır. 

imtiyaz süresinin uzatılması sırasında, şartname hükümlerinde değişiklik yapılması mümkün
dür. Bu takdirde, 52 nci maddenin 2, nci fıkrası hükümleri sakindir. 

Bu kanunun yürürlüğe konulmasından önce verilmiş olan işletme imtiyazları için yapılacak 
süre uzatılması istekleri hakkımda da, yulkardaki hükümler uygulanır. (Ancak, toplam süre 50 yılı 
aşamaz). Bu kanunun yürürlüğe konulması tarihinden önce işlemleri tamamlanarak, dosyaları 
Başbakanlığa sunulmuş bulunan işletme imtiyazlarına ait uzatma işlemlerinin süre bakımımdan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının teMifine göre yürütülmesine devam olunur. 

İşletme imtiyazı maden sahalarının birleştirilmesi istekleri yürütülürken süre konusunda, hav
zaya dahiil edilecek isjletme imtiyazlarının tabi bulundukları sürelere bakılmaz. Şu kadar ki, tayin 
olunacak yeni süre 40 yüı aşamaz. 

İşletme imtiyazı alabilecek kişiler : 

Madde 64. — Maden işletme imtiyazı, durumları aşağıdaki bentlerde gösterilen ve madencilik 
yapmaya teknik ve malî yönden yeterli olanakları bulunan, tüzel kişilere verilir : 

A) Madencilik yapmak üzere kurulmuş, kamu iktisadî teşekkül ve teşebbüsleri, 
B> Kendi kanunlarına göre, madencilik yapmaya yetkili, kamu idareleri, 
0) Statülerinde madencilik yapaibilecekleri yazılı olan Mmited ve anonim şirketlerle, Türki

ye'ye girmeleri 6224 sayılı Kanunla uygun görülen ve Bakanlar Kurulunca onanan, hissedarları 
arasında gerçek ve tüzel yabancı kişi bulunan limited veya anonim şirketler, 

Hissedarları arasında gerçek ve tüzel yabancı ki§i bulunan limited ve Anonim şirketlerin iş
letme imtiyazı alabilmeleri ilcin, yabancı ortağın Türkiye^ye getirdiği aynî ve nakdî sermaye top
lamının 40 milyon Türk Lirasından az ve şirketteki hisse miktarının da % 49'dan çok olmaması, 
şarttır. 

Devlete geçmiş, bulunmuş madenler : 

Madde 67. — 

(Bu madde, aynen Hükümet tasarısı olarak alınmıştır.) 

İşletme faaliyetine başlanması : 

Madde 74. — 

(Bu madde, aynen Hükümet tasarısı olarak alınmıştır.) 
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İşletme faaliyetine başlanmaması veya. inkıtaa-uğraması.: 

Madde 75. — 

(Bu makide, aynen Hükümet tasarısı olarak alınmıştır.) 

Şartname esaslarının değiştirilmesi : 

Madde 77. — 

(Bu madde, aynen Hükümet tasarısı olarak alınmıştır.) 

Fennî nezaret : 

Madde 82. — 

(Bu madde, aynen Hükümet tasarısı olarak alınmıştır.) 

İşletme imtiyazının feshi : 

Madde 99. — 

(Bu madde, aynen Hükümet tasarısı olarak alınmıştır.) 

Devlet hakkı nispeti : 

Madde 115. — (Muaddel - Kanun : 271 - 11 . 7 . 1963. Maden sahalarından çıkarılan cevherle
rin imrarı, Devlet hakkının ödenmesine bağlıdır.) 

Devlet hakkı, yabancı memleketlere imrar edilecek maden cevherlerinin ihraç iskelesindeki 
POB bedelleri ortalamiası, yurt içine imrar olunacak madfen cevherlerinin çeşitli bölgelerdeki ma
den işletmelerinin bakanlıkça takdir edilecek satış bedelleri ortalaması üzerimden : 

A) Beher ton satış fiyatı 200 liraya kadar olan madenlerde % 1, 
B> (Beher ton satış fiyatı 400 liraya kadar olan madenlerde % 2, 
C) Beher ton satış fiyatı 800 liraya kadar olan madenlerde % 3, 
D) Beher ton satış fiyatı 2 000 liraya kadar olan madenlerde % 4, 
E) Beher ton satış fiyatı 2 000 liradan yüksek olan madenlerde % 5 nispetinde alınır. 

Devlet hakkı, maden cevherlerinin imrarı sırasında yürürlükte olan rayiçlere göre bakanlıkça 
hazırlanmış tarifeye uygun olarak ödenir. 

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

Maden arama ve işletme talepleri ile ilgili tetkik ve tahkik masrafları : 

Madde 144. — 
(Bu madde, aynen Hükümet tasarısı olarak alınmıştır.) 

BÖLÜM III 

(Maden Kanununa ve bu kanuna bazı ek ve geçici maddeler eklenmesi.) 
MADDE 9. — 6309 sayılı Maden Kanununa, aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

Aramalara açılması lâzımgelen sahalar ve ka mu tüzel kişilerine ait müracaatlar : 

EK MADDE 1. — Hukuku herhangi bir sebeple ve kesinlikle düşen maden sahaları, bu 
kanunun 13 ncü maddesinin (B) ve (C) bentlerinde gösterilen kamu tüzel kişilerinin, düşmeyi 
takibeyleyen iki yıllık süre içinde, usulüne uy^un olarak yapacakları müracaat sonunda, ken-
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dilerine verilir, iki yıllık sürede müracaat zuhur etmezse, bu sahalar, müddetin hitamından 
itibaren, aramalara açılmış sayılır. Saha, tekaddüm hakkı esaslarına uygun olarak, ilk mü
racaatçıya verilir. Birden fazla talip vukuunda, gerekli kur'a usulüne başvurulur. 

• Kamu tüzel kişilerine ait maden arama ve işletme sahalarının genişliği : 

EK MADDE 2. — Kamu tüzel kişileri tarafından arama ruhsatnamesi istenilen sahaların 
.4 000 hektara kadar genişlikte alınması caizdir. Maden Kanununun 20, 25 nci maddelerinde 
gösterilen arama sahalan genişliği ile ilgili hükümleri, sair hususat aynen aranmakla birlikte, 
kamu tüzel kişilerine ait müracaatlar için, bu e sasa göre uygulanır. 

Kamu tüzel' kişilerine ait işletme hakkı talepli sahalar genişlik bakımından, Maden Kanu
nunun 46 ncı maddesinde, bu konuda gösterilen azamî genişlik kaydından, 4 000 hektara ka
dar istisna edilmiştir. 

Maden sahalarında Bakanlıkça resen yaptınla cak istikşaf, tetkik ve aramalar : 

EK MADDE 3. — Tekaddüm hakkı, arama ve işletme ruhsatnameli, imtiyazli ve işletme hakkı 
talepli sahalarla, bulunmuş maden sahalannda, lüzum görülen hallerde, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı tarafından, istikşaf, tetkik ve arama ameliyeleri, sonuçlan hak sahibine dönük 
kalmak kaydı ile, resen yaptırılabilir. 

Bakanlıkça yaptmlacak bu ameliyelere, saha hak sahibi, engel olmaz. Ancak bu hususta 
girişilecek faaliyetin sahadaki işletme çalışmalarına zarar vermemesi şarttır. 

İşletme hakkı talepli, işletme ruhsatnameli veya işletme imtiyazlı maden sahalannda bakan
lıkça re'sen yaptırılacak tetkik ve aramalar sonunda elde edilecek sonuçlara göre, şartnamelerde, 
madencinin tahakkuk ettirebileceği ölçüler dairesinde, değişiklikler yapılabilir. Bu değişiklikler, 
saha fennî nezaretçisinin işletme projesinde öngördüğü şartlar da nazara alınarak yapılır. 

52 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmü saklıdır. 

Kanunda süre tayin edilmemiş haller : 

EK MADDE 4. — 

(Bu madde, aynen hükümet tasarısındaki metin olarak alınmıştır.) 

Devletçe işletilecek madenler : 

EK MADDE 5. — Maden Kanununun kapsamına giren maddelerden maden kömürü ve bor 
tuzu madeMerinin aranması, işletilmesi ve üzerlerinde hak iktisabı hususlarında, aşağıdaki hüküm
ler uygulanır. 

1. Bu kanunun neşri tarihinden önce, Türkiye Cumhuriyeti sınırlan içinde bulunarak tescil 
olunan foütün maden kömürü ve bor tuzları maden haklan (Borun her türlü alkali ve toprak al
kali bileşikleri dahil), sermayelerinin tamamı devlete ait kamu iktisadî kuruluşlan ile, gelirleri 
genel bütçeden karşılanan ve kanunla kurulmuş bulunan kuruluşlara ayrılmıştır. . 

2. Bu kanunun neşri tarihinden sonra aranarak bulunan maden kömürü ve bor tuzu ruhsat 
müracaatlan, Maden Kanunu hükümleri dairesinde haktır ve serbesttir. 

3. Birinci fıkrada belirtilen kuruluşlara ayrılmış bulunan mekşuf maden kömürü ve bor tuzu 
maden sahalan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılacak gerekli tetkiklerle, üç 
yıllık süre içinde, işletilme hükmüne bağlanır. Hakkında işletilme hükmü verilmeyen sahalar, de
vam eden hukuk halinde, aynen eski sahiplerine iade ve işletilmesi uygun görülenler, devlet ka^ 
ruluşilarına tescil olunur. 
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Üç yıllık hükme bağlanma süresi içinde, hakkında karar alınmayan ve durumu resmî teblijgat-
la eski sahibine bildirilmeyen onaden kömürü ve »bor tuzu maden sahaları, süre sonundan itibaren 
devam eden hukuk halinde, sahibine avdet etmiş sayılır. 

4. Hakkında, işbu maddenin birinci bendinde belirtilen kuruluşlarca işletilmesi uygun görü
lerek, işletilme hükmü verilen maden kömürü ve bor tuzu maden sahaları sahiplerine ödenmesi 
gerekli bedel, mevzu ihukuk kuralları tenazurun de ısdar ölfuınacak özel bir kanunla, tespit olunur. 

5. Kamu kuruluşlarınca işletilmelerine hükm olunan maden kömürü ve bor tuzu maden sahala-
ruıın^bedel ödenmesi ile ilgili özel kanun hükümlerine uyulmayarak, gerekli bedelin Bakanlıkça 
fiüıen ödenmemesi halinde, sahalar, tayin olunacak süre sonunda, eski hak ve sahibine avdet etmiş 
sayılır. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, süresi içinde bedeli fiilen ödenmeyen bu çeşit sahalar 
hakkında, ikinci kez, yeni bir karara gidemez. 

Devletçe işletilecek madenler üzerindeki hakların, geri alınması ' 

EK MADDE 6. — Yukarıdaki ek madde 5'te, işletilmeleri devlet teşekküllerine ayrılan maden 
kömürü ve bor tuzları madenleri üzerinde, bu kanunun yürürlüğe konulmasından önce elde edil
miş bulunan tekaddüm, arama, işletme talebi ve işletme hakkı ile işletme imtiyazı haklarına sahip 
maden sahaları ve sahipleri için, aşağıdaki hükümler uygulanır. 

1. Bu gibi maden kömürü ve bor tuzu haklarına geri alanaya ve bunları ek 5 nci maddenin 1 nci 
bendinde gösterilen nitelikteki kuruluşlara devir ve intikal ettirmeye, aynı maddenin 3 ncü, 4 ncü 
ve 5 nci bentleri' hükümlerinin tahakkuk ettirilmesi şartı ile, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı yetkilidir. 

2. Maden kömürü ve bor tuzu maden sahalarının geri alınacak haklarına, bu kanunla yetkili 
kılınan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bu hakların değerlendirilmesinde : 

a) Yapılan masrafları, 
b) Harcanan emeği ve 
c) Mâkul nispetteki bir (buluculuk hakkını), nazara alır ve mukabil hak ve teminat olarak, 

çıkarılacak özel kanunu hükümleri dairesinde bedeli tespit ve tayin eder. 
Vaki değer uyuşmazlıklarında, saha sahibinin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını dâva et

mek hakkı, saklıdır. 

EK MADDE 7. — ....... 

(Bu madde, aynen hükümet tasarısındaki metin olarak alınmıştır.) 
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(83 No. lu Geçici Komisyon Raporu) 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 16 . 12 . 1972 

Esas No. 1/605 - 2/629 - 640 - 657 
Karar No. : 2 

Millet Meclisi Başkanlığına ^ 

Başbakanlığın 2 . 2 . 1972 tarih ve 71 - 771/828 sayı ile Millet Meclisi Başkanlığına sevk 
ettiği «Madencilik Reformu kanun tasarısı» Yüksek Başkanlığınızca ilk havale edildiği Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar 'Komisyonundan Genel Kurulun 7 . 6 . 1972 tarihli 100 ncü birleşiminde kurul
ması kabul «dilen Geçici Komisyonumuza dosyası ile birilikte aktarılmış ve 22 . 6 . 1972 tarihin
den itibaren müzakeresine başlanmıştır. 

Komisyon üyelerinin tekliflerine amade dosyadaki dokümanların değerlendirilmesi, Bakan
lıkta tertiplenen brifing ve 13 birleşim süren müzakereler sonucu tasarı, aşağıda özet olarak arz 
edilen nedenlerle, pek çok maddelerini aynen alıkoyarak bâzılarını değiştirerek, bâzılarını çıkara
rak ve nihayet yeni birkaç maddeyi de ekleyerek çoğunlukla kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü lüzerindeki görüşmelerde üyelerin çoğu genel olarak şu görüşleri ileri sürmüş
lerdir : 

(a) Tasarının reform niteliği yoktur; (b) tasarı maden sektörünün sorunlarını kapsayan 
bir nitelikte değildir; (c) tasarı Anayasaya uygunluk sınırlarını zorlamaktadır; (d) tasarı par-
tilerüstü bir politikadan ziyade bir siyasî partinin program ve kararlarına uygun önemli hüküm
ler getirmektedir; (e) tasarı Türkiyenin Uluslararası ilişkilerini ve anlaşmalarını gözönünde bu-
lundurmamışıtır; (f) tasarının gerek genel gerekçesi ve gerekse madde gerekçeleri İçtüzüğün 
66 ncı maddesinin aradığı «sarih ve müdellel vesikalar» ve «ihsaî malûmat» tan yoksundur. 

Yukarda mâruz görüşler üzerine Hükümet adına konuşan ıSaym Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı, tasarı üzerinde görüşmeler sırasında tamamlayıcı ve yeterli bilgi vereceklerini ve tasa
rının Komisyonda geçireceği değişikliklerle olgunlaştırılmasını beklediklerini beyan etmişlerdir. 

Genel Kurulun 27 . 6 . 1972 tarihli 114 ncü Birleşiminde Komisyonumuza havale edilen 1/624, 
2/626, 2/628, 3/629, 2/630, 2/633, 2/634, 2/640 ve 2/657 esas numaralı tekliflerin «Madencilik 
Reformu kanun tasarısı» ile olan ilişkileri usul ve muhteva bakımından tartışılmış, tasarıya para
lel olan tekliflerin önce ele alınması ve sonuçlandırılması karara bağlanmıştır. Ayrıca 2/629, 
2/640 ve 2/657 esas sayılı teklifler tasarıyle birleştirilmiş ve tasarı metni müzakerelere esas alın
mıştır. 

Tasarının Komisyonda imkânlar nispetinde olgunlaştırılması ilkesinden hareket eden Komisyo-
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numuz maddelere geçmeyi ittifakla kabul ederek aşağıdaki değişiklik, çıkarma ve ilâvefteri, ilgili 
maddelerinde kısaca arz edilen gerekçelere dayanarak, yapmıştır. 

Bölüm l'deki çerçeve madde l'e dâhil kanun maddeleri şu işlemleri'görmüştür. 
Madde 11. — Aynen kabul edilmiştir. f 
Madde 13. — Hükümetin bu madde üzerinde verilen bir değiştirge önergesi vesilesiyle maden

cilikte yabancı sermayeye karşı çıkması ve bu fıkranın değiştirilmesinde mâkul bir uzlaşma 
formülünü kabul etmemesi nedeniyle üzerinde çok durulan ve tartışılan bu maddenin (D) fıkrası 
eski haline benzer bir şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 18. — D - (a) ve (b) fıkralarındaki (birleştirilen) kelimeleri (birleştiren) şeklinde 
düzeltilmek üzere aynen kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 20. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 23. — Yüce Meclisçe kabul edilen Karma Ekonomi kurallarının gerektirdiği ve Anaya

samızın öngördüğü kamu ve özel sektör eşitliğini giderecek niteılikte olan tasarı metni bu eşitliği 
sağlayacak şekle sokulmuştur. 

Madde 24. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 25. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 26. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 27. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 28. — İlk paragraftaki (2.) rakamı (2 nei) olarak değiştirilmek suretiyle aynen ka

bul edilmiştir. 
Madde 29. — Tasarı metnindeki «göstermediği» kelimesi «getirmediği» şeklinde değiştirile

rek, madde Hükümetin katılmasıyle aynen kabul edilmiştir. 
Madde 34. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 39. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 42. — Hükümetin telkiniyle yeni bir madde eklenmesi uygun görülmüştür. 
Madde 54. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 58. -— Aynen kabul edilmiştir. 

" Madde 61. — Hükümetin telkiniyle yeni bir madde eklenmesi uygun görülmüştür. 
Madde 62. — Madde 13'de arz edilen nedenle değiştirilmiştir. Hükümet değişikliğe katılma

mıştır. 
Madde 63. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 64. — Madde 13'de arz edilen nedenle değiştirilmiştir. Hükümet değişikliğe katılma

mıştır". 
Madde 67. — Madde 23'de arz edilen nedenle metinden çıkarılmıştır. 
Madde 74. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 75. —• Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 77. —• Aynen kabul .edilmiştir. 

. Madde 82. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 99. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 115. — Tasarı maddesine açıklık kazandırmak için değiştirilmiştir. 
Madde 144. — Aynen kabul edilmiştir. 
Bölüm Il'deki maddelerden : * 
Madde 2. — Aynen kabul ediLmiştir. 
Madde 3. — Yapılan değişiklikle kabul edilmiştir. 
Madde 4. — Hükümet temsilcisi telkiniyle numaralanmış daireler adlandırılmıştır. 
Madde 5. — Yapülan değişiklikle kabul edilmiştir. 
Madde 6. — Yapılan değişiklikle kabul edilmiştir. 
Madde 7. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 8. — Aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 9. — Sözleşmeli personel çalıştırılması zorunluğu Hükümetçe de kabul edilerek yeni bir 
madde eklenmiştir. 

Bölüm M'deki çerçeve madde 10 (Tasarı 9) da yer alan ek maddelerden : 
Ek Madde 1. — Madde 23'de arz edilen nedenle tasarı metninden çıkarılmıştır. Hükümet katıl

mamıştır. 
Ek Madde 2. — Madde 13'de arz edilen nedenle tasarı metninden çıkarılmıştır. Hükümet katıl

mamıştır. 
Ek Madde 3. — Aynen kabul edilmiş ve (Ek Madde 1) olarak yeniden numaralanmıştır. 
Ek Madde 4. — Aynen kabul edilmiş ve (Ek Madde 2) olarak numaralanmıştır. 
Ek Madde 5. — Bâzı madenlerin devletleştirilmesi kararının (Madencilik Reformu Kanunu) 

gibi genel hükümleri kapsayan bir kanunda yer alması isabetsiz ve sakıncalı görüldüğünden ve 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında Madencilik Sektörü için öngörülen temel ilke ve tedbir
lerin gerektirdiği şekilde işlem yapılması daha uygun bulunmuş ve madde metinden çıkarılmış
tır. Hükümet katılmamıştır. 

Ek Madde 6. — Ek madde 5'de arz olunan nedenle ve o maddeyle ilgisi bakımından tasarı 
metninden çıkarılmıştır. Hükümet katılmamıştır. 

Ek Madde 7. — Ek madde 5'te arz olunan nedenle ve ek madde 5 ve 6 ile ilgisi bakımından 
tasarı (metninden çıkarılmıştır. Hükümet katılmamıştır. 

Yine bölüm Hl'ün çerçeve 11 ci maddesinde bulunan geçici maddelerden : 
Geçici Madde 1. — Aynen kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 2. — Tasarının çerçeve madde 1'indeki 13, 62 ve 64 ncü maddelerinde yapılan 

değişiklikler nedeniyle tasarı metninden çıkarılmıştır. Hükümet katılmamıştır. 
Geçici Madde 3. — Aynen kabul edilmiş (Geçici madde 2) olarak numaralanmıştır. 
Geçici Madde 4. — Aynen kabul edilmiş ve (Geçici madde 3) olarak numaralanmıştır. 
Geçici Madde 5. — Maddeye Hükümetin muvafakatiyle açıklık getirilmiştir ve Geçici 4 ncü 

madde olarak numaralanmıştır. 
Bölüm Hl'ün 12 nci çerçeve maddesindeki geçici maddelerden •: 
Geçici Madde 6. — Aynen kabul edilmiş ve (Geçici madde 5) olarak numaralanmıştır. 
Geçici Madde 7. — Maddeye açıklık getirme amacıyle ve Hükümet muvafakatiyle değiştiril

miştir ve Geçici 6 ncı madde olarak numaralanmıştır. 
Madde 12. — Aynen kabul edilmiş ve (madde 13) olarak numaralanmıştır. 
Madde 13. — Aynen kabul edilmiş ve (Madde 14) olarak numaralanmıştır. 
İş bu rapor ve eki Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek ve ivedilik ve öncelikle görüşülmek 

üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 
Geçici Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip 

Trabzon Amasya Bursa Adana 
Mehmet Ali Oksal Yavuz Acar Cemal Külâhlı Selakattin Kılıç 

İmzada bulunamadı 
Afyon Bursa Giresun Kayseri 

Muhalifim Muhalifim M. Emin Turgutalp Muhalifim 
Hanvdi Hamamctoğlu Metfımet Turgut muhalefet şerhi eklenecektir. 

Mehmet Yüceler 
Manisa Mardin Nevşehir Siirt 

Hilmi Okçu Esat K. Aybar Esat Kıratlıoğlu Muhalifim 
Âdil Yaşa 

Zonguldak Zonguldak İzmir Yozgat 
A. Nihat Akın Muhalifim Muhalifim Muhalif olduğum 

bununla ilgili şerh ilgili şerh eklidir. maddeler vardır 
ilişiktir. Kemal önder Söz hakkım mahfuzdur 

Hüseyin Baytüfk Celâl Sungur 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Madencilik Eeformu Kanun Tasarısı 

BÖLÜM : I 

6309 sayılı Maden Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, aynı kanuna yeni ek ve geçici mad
deler eklenmesi 

Değiştirilen maddeler : 

MADDE 1. — 6300 sayılı Maden Kanununun 11, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 39, 54, 
58, 62, 63, 64, 67, 74, 75, 77, 82, 99, 115, 144 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Arama Ruhsatnamesi süresi : 

Madde 11. — Maden arama ruhsatnamesi iki yıl süre ile verilir. 
Ancak, yapılan aramalar neticesinde, sahada büyük ölçüde rezervin bulunduğu anlaşılır ve fa

kat terkibinin özelliği veya evsafının düşüklüğü nedenleriyle, işletme tesisine elverişli olup olmadı
ğının tespiti yönünden ayrıca teknolojik araştırmalar yapılmasına ve sahadaki aramaların geliştiril
mesine lüzum görülür ise, bu gibi yataklar için, yürürlük süresi içinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığından bir dilekçe ile istenmek, gerekli fennî bilgiler verilmek ve yerinde yaptırılacak tetkik
lerle durum tespit olunmak koşulları altında arana ruhsatnamesi iki yıl süre ile bir kez yenilene
bilir. 

Bu koşullara uymayan yenileme istekleri Bakanlıkça reddolunur. Yenileme isteği reddedilen ara
ma ruhsatnamesi, yürürlük süresinin sona ermesi ile geçerliliğini kaybeder. 

Yukarıdaki hükümlerin uygulanması şekli ve usulü yönetmelikle düzenlenir. 

Arama Ruhsatnamesi alabilecek kişiler : 

Madde 13. — Maden arama ruhsatnamesi durumları aşağıda gösterilen gerçek ve tüzel kişilere 
verilir : 

A) Medenî haklarını kullanmaya ehil Türk vatandaşları, 
B) Madencilik yapmak üzere kurulmuş Kamu iktisadî Teşekkül ve Teşebbüsleri, 
C) Kendi kanunlarına göre madencilik yapmaya yetkili kamu idareleri, 
D) Ortakları arasında gerçek veya tüzel yabancı kişi bulunmayan, statüsünde taşıyana yazılı 

hisse senedi çıkaracağı kaydı bulunmayan ve madencilik yapabileceği yazılı olan Limited ve Ano
nim şirketler, 

Yabancı gerçek ve tüzel kişilerle, Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş olsa bile ortakları kıs
men veya tamamen yabancı gerçek ve tüzel kişi olan şirketler arama hakkı iktisabedemezler. 

Sınır, Saha, Kroki: 

Madde 18. — Maden arama ruhsatnamesi sahasını çevreleyecek sınır noktalarının, 
A) 1/25 000 ölçekli resmî haritası olan bölgelerde, bu haritalarda mevcudolan, 
B) 1/25 000 ölçekli resmî haritası olmayan bölgelerde, 1/200 000 ölçekli resmî haritalarda 

mevcudolmakla beraber arazide de mevcut ve maayyen olan, 
O) Kısmen 1/25 000 ölçekli haritası olan yerlere yapılacak müracaatlarda, 1/200 000 ölçekli 

resmî haritalarda mevcudolmakla beraber arazide de mevcut ve muayyen olan, 
Noktalardan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca gösterilenler arasından seçilmesi zorunlu

dur. 
D) Birinci fıkrada belirtilen noktaları: 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Madencilik Reformu kanun tasarısı 

BÖLÜM : I 

6309 sayılı Maden ıKanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, aynı kanuna yeni ek ve geçici 
maddeler eklenmesi 

Değiştirilen maddeler : 

MADDE 1. — 6309 sayılı Maden Kanununun 11, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 
39, 54, 58, 62, 63, 64, 67, 74, 75, 77, 82, 99, 115, 144 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Arama ruhsatnamesi süresi : 

Madde 11. — Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen madde 11 komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Arama ruhsatnamesi alabilecek kişiler : 

Madde 13. — Maden arama ruhsatnamesi durumları aşağıda gösterilen gerçek ve tüzel ki
şilere verilir : 

A) Medenî haklarını kullanmaya ehil Türk vatandaşları, 
B) Madencilik yapmak üzere kurulmuş Kamu iktisadî Teşekkül ve teşebbüsler, 
C) Kendi kanunlarına göre madencilik yapmaya yetkili kamu idareleri, 
D) Madencilik yapmak üzere Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş Limited veya Anonim 

Ortaklıklar. 

Sınır, saha kroki : 

Madde 18. — Maden arama ruhsatnamesi sahasını çevreleyecek sınır noktalarının, 
A) 1/25.000 ölçekli resmî haritası olan bölgelerde, bu haritalarda mevcudolan, 
B) 1/25.000 ölçekli resmî haritası olmayan bölgelerde 1/200.000 ölçekli resmî haritalarda 

mevcudolmakla beraber arazide de mevcut ve muayyen olan, 
C) Kısmen 1/25.000 ölçekli haritası olan yerlere yapılacak müracaatlarda, 1/200.000 ölçek

li resmî haritalarda mevcudolmakla beraber arazide de mevcut ve muayyen olan, 
Noktalardan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca gösterilenler arasında seçilmesi zorun

ludur. 
D) Birinci fıkrada belirtilen noktaları, 
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(Hükümietin teklifi) 

a) Birleştirilen düz hatlar veya bunların uzantısı üzerinde o noktalara uzaklıkları ile belirli 
olan, 

b) Birleştirilen düz hatların veya uzantılarının kesişmeleri ile belirli olan, 
c) Hesap ve tersim yoluyle yukarıda gösterilen noktalara irtibatlandırılarak usulüne uygun şe

kilde dikilen beton sütunla belirli hale konan, 
Noktalar da sınır noktası olarak alınabilir. 
1/25 000 ölçekli resmî haritaların paftalarından mevcudolanlan, müracaatçıların yararlanması

na sunulmak üzere illerde ilgili memurlara veriliı\ 
Bir müracaatın bu maddenin birinci fıkrasının A, B, C bentlerinden hangisine tabi olacağının 

belirlenmesi konusunda sözü geçen paftaların illerdeki özel memurlarına verilme tarihi esas alımr. 
Müracaatların tetkikinde ve anlaşmazlıklarda, varsa 1/25 000 ölçekli haritalara uymak zorunlu

dur. 
Bu maddeye göre seçilecek sınır noktalannın arası, kapalı tek poligon teşkil etmek üzere düz hat

larla birleştirilir. 
Ancak, bu kanunun yürürlüğe konulmasından önce deniz, göl, ırmak, nehir veya demiryolu ke

narları gibi eğri hatlarla çevrilmiş sahalara bitişik olarak yapılacak müracaatlarda ve bu gibi saha
lara olan tedahülün giderilmesi için yapılacak taksirlerde söz konusu eğri hatlar müşterek sınır 
hattı olarak alınabilir. 

Yukarıdaki fıkralara göre hangi noktaların sınır veya yardımcı nokta olarak alınabileceği, bu 
noktaların arazide birden fazla olması, veya yerinde bulunmaması hallerinde, yapılacak işlem ve 
esaslar yönetmeliğinde gösterilir. 

Arama Ruhsatnamesi Harcı Avansı : 

Madde 19. — Arama Ruhsatnamesi Harcı miktarında bir avansın ruhsatname talebi hakkındaki 
müracaatla birlikte verilmesi gereklidir. Harç avansı yükümlülüğü önceden bir mal sandığına ya
tırılarak karşılığında alınacak makbuzun dilekçeye eklenmesi ile yerine getirilir. Ruhsatname ve
rilmesinden önce, Harçlar Kanunununda yapılacak değişikliklerden doğan harç farkının ruhsat ve
rilme süresi içinde yatırılmış olması şarttır. 

Ruhsatnamenin verilmemesi halinde harç avansı geriverilir. Ancak, müracaat sahibinin bu ko
nuda yazılı yükümlülüklere uymamasından dolayı ruhsatname verilmemişse veya müracaat sahibi 
ruhsatname talebinden vazgeçmiş ise harç avansı Hazineye irat kaydolunur. 

Tekaddüm hakkı sağlamayan talepler : 

Madde 20. — (Değişik; Kanun : 271 - 11 . 7 .1963) Arama ruhsatnamesi talebini havi dilekçe
nin 10 veya 12 nci maddelere aykırı olması veya 17 nci maddenin 2 nci fıkrasının 1, 2, 4, ve 6 ncı 
bentlerindeki hususlardan birini veya vesikayı ihtiva etmemesi veya harç avansının yatınlmamış 
bulunması veya sahanın 3 000 hektarı aşması veya dilekçe ve krokide gösterilen sınır noktalannın • 
bir veya birkaçının gerçekte bulunmaması hallerinde tekaddüm hakkı doğmaz. 

Bu türlü talep sahiplerine, müracaatının tekaddüm hakkı sağlamadığı 29 ncu maddedeki usule 
uygun olarak bildirilir. 

Ancak, ilgili, sahanın 3 000 hektardan fazla olmadığını iddia ettiği takdirde yukanda belirtilen 
bildiri tarihinden itibaren masrafım bir ay içinde ödemek şartıyle yerinde ölçülmesini isteyebilir. 

Takaddüm hakkı sağlamayan bu nevi müracaatlara ait sahalar, 41 nci maddenin son fıkrası 
hükmüne tabi olmayıp müracaatın yapıldığı tarihten itibaren aramalara serbesttir. 

Tekaddüm hakkı aidiyetinin tespitinde tercih ve kur'a : 
Madde 23. — Aynı cins maden aramak için aynı anda birden fazla müracaat yapıldığı takdirde; 

bu müracaatlar arasında kur'a çekilir. 
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•(Geçici Komisyonmı değiştirdi) 

a) birleştiren düz hatlar veya bunların uzantısı üzerinde o notkalara uzaklıkları ile beüirli 
olan,. 

b) Birleştiren düz hatların veya uzantılarının kesişmeleri ile belirli olan, 
c) Hesap ve tersim yoluyle yukarıda gösterilen noktalara irtibatlandırılarak usulüne uygun 

şekilde dikilen beton sütunla belirli hale konan, noktalar da sınır noktası olarak alınabilir. 
1/25.000 ölçekli resmî haritaların paftalarından mevcudolanları, müracaatçıların yararlanma

sına sunulmak üzere illerde ilgili memurlara verilir. 
Bir müracaatın bu maddenin birinci fıkrasının A, B, O, bentlerinden hangisine tabi olacağının 

belirlenmesi konusunda sözü geçen paftaların illerdeki özel memurlarına verilme tarihi esas 
alınır. 

Müracaatların tetkikinde ve anlaşmazlıklarda, varsa, 1/25.000 ölçekli haritalara uymak zorun
ludur. 

Bu maddeye göre seçilecek sınır noktalarının arası, kapalı tek poligon teşkil etmek üzere düz 
hatlarla birleştirilir. 

Ancak, bu kanunun yürürlüğe konulmasından önce deniz, göl, ırmak, nehir veya demiryolu 
kenarlan gibi eğri hatlarla çevrilmiş sahalara bitişik olarak yapılacak müracatlarda ve bu gibi 
sahalara olan tedahülün giderilmesi için yapılacak taksirlerde söz konusu eğri hatlar müşterek 
sınır hattı alarak alınabilir. 

Yukarıdaki fıkralara göre hangi noktaların sınır veya yardımcı nokta olarak alınabileceği, 
bu noktaların arazide birden fazla olması, veya yerinde bulunmaması hallerinde, yapılacak işlem 
ve esaslar yönetmeliğinde gösterilir. 

Arama ruhsatnamesi harcı avansı : 

Madde 19. — Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen madde 19 komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Tekaddüm hakkı sağlamayan- talepler : 

Madde 20. — Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen madde 20 komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Tekaddüm hakkı aidiyetinin tespitinde tercih ve kur'a : 
Madde 23. — Aynı cins maden aramak için aynı anda birden fazla müracaat yapıldığı tak

dirde; bu müracaatlar arasında kur'a çekilir. 
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(Hülküımieftin (teklifi) 

Kur'a isabet eden müracaata tekaddüm hakkı tanınır. Diğer müracaatların durumu, kur'a isabet 
sırasına göre ayarlanır. 

Bu işlemlerin uygulanma şekli ve usulü yönetmelikle düzenlenir. 
Aynı anda yapılan müracaatlar arasında bu kanunun 13 ncü maddesinin B ve C bentlerinde 

gösterilen kamu tüzel kişilerine aidolanlar bulunduğu takdirde bunlar tercih olunur. Kur'a çekil
mez, kendilerine tekaddüm hakla tanınır. Bunların birden fazla olması halinde ise içlerinden biri
si Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafından seçilir. 

11 sınırlarım taşan müracaatlar : 

Madde 24. — Müracaat sahasının tamamının, müracaatın yapıldığı ilden başka bir ilin sınırları 
içinde kalması halinde bu müracaat hüküm ifade etmez. 

Herhangi bir müracaat sahası bitişik illere taşarsa il sınırlarından dolayı taksir ettirilmez. 
Birden fazla illere taşan veya il sınırları ihtilaflı olan müracaatların, sonraki işlemlerinin hangi 

il valiliğince yürütüleceği Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca tayin edilir. Durum ilgili ille
re ve müracaat sahibine bildirilir. 

Ayrı illere yapılmış müracaatlar arasındaki tedahüllerin giderilmesinde tekaddüm hakkı esasla
rı uygulanır. 

Müracaattaki eksikliklerin tamamlattırılması : 

Madde 25. — Dilekçe veya kroki dörder nüsha olarak verilmemiş veya kroki yönetmelik hüküm
lerine uygun şekilde düzenlenmemiş veya nlifus hüviyeti 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 tekaddüm, arama ruhsatnamesi, iş
letme talebi, işletme ruhsatnamesi, işletme imtiyaz hakkı taallûk eden veya bulunmuş maden saha
larına kısmen tedahül etmiş veya saha genişliği 3 000 hektarı aşmamakla beraber 2 000 hektardan 
fazla ise üç ayı geçmemek üzere verilecek mehil zarfında eksikliklerin tamamlanması veya hatala
rın tashihi veya tedahülün ref'i veya sahanın 2 000 hektarı geçmeyecek şekilde taksiri lüzumu 29 ncu 
maddede belirtilen başvurma sırasında müracaat sahibine bir yazı ile bildirilir. 

Tashih, ikmal veya taksir sonucu hazırlanan evrakın, müracaatın yapıldığı il valiliğine veya Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına süresi içinde verilmesi gereklidir. Verilen süre içinde bir de
fadan fazla evrak verilebilir. Ancak, bu süre uzatılamaz veya yenilenemez. 

Müracaat sahibi tarafından taksir suretiyle terkedilen kısımlar, 14 ncü madde hükümleri saklı 
olmak kaydıyle 41 nci maddenin son fıkrasına göre ayrıca bir işleme tabi tutulmaksızın taksire ait 
evrakın tevdii tarihinden itibaren aramalara serbest hale gelir. 

Verilen mehil içinde hiç evrak verilmemesi veya evrak verilip de bildirilen noksanların tamam
lanmamış veya hataların tashih edilmemiş veya mevcut tedahülün ref'edilmemiş veya sahanın 2 000 
hektarı aşmayacak şekilde taksir edilmemiş bulunması hallerinde müracaat reddolunur. 

Keşif ve tahkikat hazırlığı : 

Madde 26. — Arama ruhsatnamesi talebine ait müracaat evrakı uygun görülmüş veya 25 nci 
madde gereğince eksiklikleri tamamlattırılmış ise dairece lüzum görüldüğünde keşif ve tahkikat 
yaptırılır. 

18 nci maddenin 2 nci fıkrasına müsteniden seçilecek noktalara göre yapılan müracaatlarla, du
rumları itibariyle mahallen keşif ve tahkikat yaptırılması lâzım gelmeyecek diğer müracaatlar yö
netmelikle tespit edilir. 
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(Geçici KomisyarLun değiştirdi) 

Kur'a isabet eden müracaata tekaüdüm hakkı tanınır. Diğer müracaatların durumu, kur'a isabet 
sırasına göre ayarlanır. 

Bu işlemlerin uygulanma şekli ve usulü yönetmelikle düzenlenir. 

İl sınırlarım taşan müracaatlar : 

Madde 24. — Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen madde 24 komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

Müracaattaki eksikliklerin taınamlattırılması : 

Madde 25. — Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen madde 25 komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Kesif ve tahkikat hazırlığı : 

Madde 26. — Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen madde 26 komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 
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(HükümertliSE teklifi) 

Kekşif ve tahkikatın yapılması: 

Madde 27. — Mahallindeki keşif ve tahkikatı yapacak heyet, sahanın bağlı bulunduğu valiliğin, 
il maden irtibat memuru veya, maden mühendisi ile sahaya yakın köylerden birisinin muhtarı veya 
ihtiyar meclisi üyesinden başka seçeceği il tapu veya fen memuru, il orman teşkilâtına mensup bir 
teknik elemandan meydana gelir. 

Heyet maden aranacak sahaya giderek bu kanun hükümlerini gözönünde bulundurmak suretiy
le gerekli keşif ve tahkikatı yapar. Kekşif ve tahkikat neticesi bir tutanakla tespit edilir. 

Usulü dairesinde davet edilmiş müracaat sahibi veya vekili keşif ve tahkikat sırasında hazır bu
lunul1. 

Keşif ve tahkikatın ne suretle yapılacağı ve tutanakta bulunacak hususlar yönetmelikle göste
rilir. 

Keşif ve tahkikatta tespit olunan eksiklikler : 

Madde 28. — Kekşif sırasında evrak uygun bulunur veya hataların düzeltilmesi mümkün olursa, 
keşif gününden itibaren 2 nci ayı izleyen ük hafta içinde 29 ncu maddeye göre ruhsat almak üzere 
başvurması ilgiliye bildirilir. 

Keşif sırasında eksiklikler tamamlanamazsa ilgiliye 1 ay süre verilir ve süresi içinde eksiklikleri 
tamamladığı takdirde bu bir ayın bitiminden itibaren 3 ayın sonunda 29 ncu madde hükümleri uya
rınca ruhsat almak üzere başvurması kendisine bildirilir. 

ilgili süresi içinde eksikleri tamamlamaz veya ruhsat almak üzere başvurmazsa hakkından vaz
geçmiş sayılır. 

Arama ruhsatının verilmesi : 

Madde 29. — ilgili ilk müracaat tarihinden itibaren doksan günü izleyen hafta içinde ara
ma ruhsatnamesini almak üzene gerekli damga pulu ile birlikte ük müracaatı yapmış olduğu 
daireye başvurur. 

Bu başvurma sırasında : 
A) Müracaatımda ibir eSksiMük veya yanlışlık yoksa ruhsat verilir. 
B) Keşif gerekli ise keşif günü ve o gün sahada hazır bullımması kendisine bildirilir. 
C) Müracaatında eksik veya yanlışlar varsa bunları 25 nci maddeye göre tamamlamam için 

üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Keşif gerekli ise tarihi ve sahada hazır bulunması kendisine 
Mlldiriflir. 

D) İlgili noksanları tamamlama tarihi veya keşif tarihinden itibaren 60 günü izleyen hafta 
içinde arama ruhsatnamesini almak üzere ilk müracaat ettiği daireye başvurur. 

Yukarda yazılı başvurmalarda Bakanlıkça ilgiliye bir cevap verilmediği takdirde ilgili ruh
sata hak kazanır ve kendisine bu konuda bir belge verilir. 

İlgili bu belgeyi ruhsata çevirmek için em geç bir ay içinde Bakanlığa başvurur ve gerekli 
kontroldan sonra kendisine ruhsat verilir. 

İlgili yukarıda belirtilen süreler içinde başvurmadığı veya damga pulumu göstermediği tak
dirde hakkından vazgeçmiş, sayılır. 

Arama ruhsatnamesi tevdi tarihinde yürürlüğe girer. 

Aramanın işletme haline çevrilemeyeceği: 

Madde 84. — Arama faaliyeti, cevher yatağının tanınması maksadını aşamaz. 
Sahadaki cevher mostralarının sökülüp alınması, yer üstündeki döküntü ve serpintilerin toplan

ması ve aramanın fiilen işletme halime çevrilmesi yasaktır. 
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(ö-eçici Komisyonun değiştirici) 

Keşif'm tahkikatın yapılması: 

Madde 27. — Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen madde 27 Komisyonumuzca aynen ka-, 
bul ledübndştür. 

Keşif ve tahkikatta tespit olunan eksiklikler : 

Madde 28. — Keşif sırasında evrak uygun bulunur veya hataların düzeltilmesi mümkün olur
sa, keşif gününden itibaren 2 ncd ayı izleyen ilk hafta içinde 29 ncu maddeye göre ruhsat almak 
üzere başvurması Hgiüye büdirüiir. 

Keşif sırasında eksiklikler tamamlanamazsa1 ilgiliye 1 ay süre verilir ve süresi içinde eksiklik
leri tamamladığı takdinde bu bir ayın bitiminden itibaren 3 ayın sonunda 29 ncu madde hükümleri 
uyarınca ruhsat almak üzere başvurması (kendisine bildirilir. 

İlgili süresi içinde eksikleri tamamlamaz veya ruhsat almak üzere başvurmazsa hakkından vaz
geçmiş sayılır. 

Arama ruhsatının verilmesi : 

Madde 29. — ilgili ük müracaat tarihinden itibaren doksan günü izleyeni hafta içinde aratma 
ruhsatnamesini almak üzere gerekli damga pulu ile birlikte ilk müracaatı yapmış olduğu daireye 
başvurur. 

Bu başvurma sırasında : 
A) Müracaatında bir efesMk veya yanlışlık yoksa ruhsat verilir. 
B) Keşif gerekli ise keşif günü ve o gün sahada hazır bulunması kendisine Mdirilir. 
C) Müracaatında eksik veya yanlışlar varsa bunları 25 nci maddeye göre tamamlaması için 

üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Keşif gerekli ise tarihi ve sahada hazır bulunması kendisine 
bildirilir. 

D) ilgili noksanları tamamlama tarihi veya keşif tarihinden itibaren 60 günü izleyen hafta 
içinde arama ruhsatnamesini almak üzere ilk müracaat esttiği daireye başvurur. 

Yukarıda yazılı başvurmalarda Bakanlıkça ilgiliye bir cevap verilmediği takdirde ilgili ruhsa
ta hak kazanır ve kendisine bu konuda bir belge verilir. 

İlgili bu belgeyi ruhsata çevirmek için en geç bir ay için'de Bakanlığa başvurur ve gerekl 
kontroldan soma kendisine ruhsat verilir. 

İlgili yukarıda belirtilen süreler içinde başvur madiği veya damga pulunu getirmediği takdirde 
hakkından vazgeçmiş sayılar. 

Arama ruhsatnamesi tevdi tarilhSndje yürürlüğe gıitrer. , 

Aramanın işletme haline çevrilemeyeceği : 

Madde 34. — Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen madde 34 Komisyonumuzca aynen kabul 
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YukardakÜ hükümlere uyulmadığının tespiti halinde, arama ruhsatnamesi iptal olunur ve çı
karılan cevherler Hazine malı sayılır. Bu cevherler hakkında 86 ncı madde uygulanır. 

Arama ruhsatnamesi hukukunun devri : 
Madde 39. — Maden arama ruhsatnamesi haklan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının iz

ni ile devrolunabilir. Şu kadar ki, her arama ruhsatnamesi, yenileme ve işletme hakkı talebi 
devreleri içinde yalnız bir teez devredilebilir. 

Maden Kanununun 7 ve 40 ncı maddeleri hükümleri saklıdır. 
Devir isteği ve işlemleri aşağıdaki biçimde yapılar. 
Arama ruhsatnamesini devir alacak kişinin, arayıcımın Devlete karşı haiz olduğu hufeuk ve 

tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyetleri aynen ve tamamen Ikabul ettiğini, ruhsatna
me sahilbinin de devre muvafakat eylediğini dilekçe ile beyan ve talebetmeleri şarttır. 

Bakanlıkça devre izin verilmesi halinde gereikiyorsa masraf öidenünesinden sonra, tarafların 
yukarda yazılı hususları Bakanlığın yetkili memuru önünde beyan ve tutulacak /tutanağı imza 
etmeleri ile devir işlemi tamamlanır. 

İşletme hakkının bulucudan başka talibe verilmesi: 
Madde 54. — Bulucusunun işletme talebi 53 ncü maJdde gereğince reddolunan madenin işle-

turnesi için istekli aranmak üzere, madenin tmevkii, sınırları, cinsi, tabi olacağı işletme rejimi ve 
süresi, işletme şartoıamesi esasları ve bulucusuna verilecek: tazminat miktarı gösterilmek suretiyle 
keyfiyet Resmî Gazetede, vilâyette çıkan bir gazete ile, yoksa mûtat vasıtalarla, Ankara'da ve 
İstanbul'da günlük birer gazetede birer ay fasıla ile üç defa ilân olunur. 

Bu ilânlarda müracaatların (kabul edileceği s,on tarih belli edilir. Bu tarihten sonra yapılan 
müracaatlar nazara alınmaz. 

İşletme hakkının, çıkan istekliye verilmesi! yoluna gidilir. 
İsteklinin birden fazla olması halinde, bunlardan Devlet hakkına ek olarak, ton başına en çok 

Devlet hakkı yüzdesi teklif eden istekli tercih olunur. 
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(Geçici Komisyonun değisdrisşi) 

Arama ruhsatnamesi hukukunun devri : 

Madde 39. — Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen madde 39 Komilsyonıünuzca aynen 
fbul ed&mrişjttir. 

Arama ruhsatnamesi hükmünün sukutu : 

MADDE 42. — Arama ruhsatnanıösii, yürürlük müddetinin sona ermesi veya bulunan made
nin işletme hakkının talebedûmesi veya ruhsatnamenin sahibinin hukukundan feragat eylemesi 
veya ruhsatnamenin iptal olunması ile hükümden sakıt olur. 

Bu kanunda yazılı iptal sebeplerinden birinin mevcudiyeti takdirinde arama ruhsatnamesi 
Ekonomi ve Ticaret Vekâleti tarafından iptal edilir, iptal sebepleri ruhsatname sahibine tebliğ 
olunur. Vekâletin kararına karşı kanunî müddet içinde idarî dâva açılmıamıası veya dâvanın Şû-. 
rayı Devletçe reddi takdirinde iptal muamelesi teflsemmül eder. ı 

Ruhsatnamenin yürürlük müddetinin sona ermesi veya feragat sebebiyle hükümden sakıt ol
ması veya 2 nci fıkra mucibince iptal olunması üzerine saha, Vekâletçe tespit ve vilâyete bildiri
lecek tarihten itibaren aramalara serbest haille getirilir. 

İşletme hakkının bulucudan başka talibe verilmesi: 

Madde 54. — Tasarının 1 nci maddesiyle, değiştirilen madde 54 Komisyonumuzca aynen kabul 
erimiştir. 
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Teklif edilecek Devlet hakkı yüzdesi, bu kanunla Devlet hakkı için kabul edilen azami nis
peti geçemez. 

Teklifte eşitlik görüldüğü takdirde, eşit teklifi yapan Mekliler arasında kur'a çekilir. Kur'a 
İsabet eden istekliye işletme hakkının verilmesi yoluna gMilir. 

Yapılan ilânlara rağmen istekli çıkmadığı takdirde, şartnamenin iktisadî ve malî esasları değiş 
tirilir. 53 ncü madde ile bu madde hükümlerine göre işlem bir kere daha tekrarlanır. 

Bu ilân masraflarını işletme hakkını alan öder. 
Bu işlemlerin uygulanma şekli, yönetmediğinde gösterilir. 

İşletme hakkı isteğinden doğan hakların devri : 
Madde 58. — Maden işletme hakkının kendilsünıe verilmesini isteyen larayıcınuı, bu istekten 

doğan hakları Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının izni ile devir olunabilir. Şu kadar Mi; 
her işletme isteği hakkının ancak bar defa devri caizdir. Şu kadar ki, bu sahanın 39 ncu madde 
gereğince bir devir işlemi! görmemiş olması şarttır. 

Maden Kanununun 7, 53 ve 59 ncu maddeleri hükümleri saklıdır. 
Bu hakları devralacak kişinin, işletme hakkının kendisine veııilmesini isteyenin Devlete karşı 

haiz olduğu haklar ve tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyetleri aynen ve tamamen ka
bul ettiğini, devir etmek isteyenim de devre muvafakat eylediğini dilekçe ile beyan ve taJLeıbetme-
leri şarttır. 

Bakanlıkça devre izin verSümıeısi halimde, gere'dvorsa masraf avansı ve teminatın alınmasından 
sonra, tarafların 3 ncü fıkrada yazılı hususları Bakanlığın yetkili memuru önünde beyan ve tu
tulacak tutanağı imza etmeleri ile, devir işlemi tamamlanır. 

İşletme ruhsatnamesi yemleme, süre uzatma, imtiyaza çevrilme ve birleştirme isteklerinden 
doğan hukukun devri de yukarıdaki hükümlere tabiidir. 

İşletme ruhsatnamesi : 
Madde 62. — Maden işletme ruhsatnamesi durumları aşağıda gösterilen ve madencilik yap

maya teknik ve malî yönden yeterli olanakları bulunan gerçek ve tüzel kişilere verilr. 
A) Medenî haklarını kullanmaya ehil Türk vatandaşları, 
B) Madencilik yapmak üzere kurulmuş Kamu İktisadî Teşekkül ve teşebbüsleri* 
O) Kendi kanunlarına göre madencilik yapmaya yetkili kamu idareleri, 
D) Ortakları arasımda gerçek veya tüzel yabancı kişi bulunmayan, statüsünde taşıyana yazı

lı hisse senedi çıkarılacağı kaydı bulunmayan ve madencilik yapabileceği yazılı olan ümited veya 
anonim şirketler, 

Yabancı gerçek veya tüzel kişilerle, Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş olsa bile, ortakları 
kısmen veya tamamen yabancı gerçek ve tüzel kişi olan şirketler maden işletme ruhsatnamesi hak
kı iktisabedemezler. 

Maden işletme ruhsatnamesi Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı kararıyle verilir. 
/İşletme ruhsatnamesi verilmesinin Bakanlıkça kararlaştırılması üzerine, kanunî harcın ödendi

ğine dair makbuz, damga pulu ve madenin işletme ruhsatnamesinin bulucusundan başkasına ve-
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İşletme hakkı isteğinden doğan hakların devri : 

Madde 58. — Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen madde 53 Komkyonuınnızca aynen 
bul edilmiştir. 

İşletme talebinin reddi usulü ve sahanın aramalara açılması : 

Madde 61. — işletme hakkı talebinin reddine dair karar Enerji ve Tabiî Kaymaklar Bakan
lığınca verilir ve keyfiyet sebepleriyle birlikte alâkalıya.tebliğ olunur. 

Maddenin bulunmuş ima/den sayılması kabil olmaması ve sahanın araamalara serbest bırakılmasın
da kanunî mâni bulunmaması halinde saha, Bakanlıkça tespit ve vilâyete bildirilecek tarihten 
İtibaren aramalara serbest hale gelir. 

İstetme ruhsatnamesi : 

Madde 62. — Maden işletme ruhsatnamesi durumları aşağıda gösterilen ve madencilik yap
maya teknik ve malî yönden yeterli olanakları bulunan gerçek ve tüzel kişilere verilir. 

A) Medenî haklannı kullanmaya ehil Türk vatandaşları, 
B) Madencilik yapmak üzere kurulmuş Kamu iktisadî Teşekkül ve teşebbüsleri, 
C) Kendi kanunlarına göre madencilik yapmaya yetkili kamu idareleri, 
D) Madencilik yapmak lüzere Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş litaıited ve anonim or

taklıklar. 
Maden işletme ruhsatnamesi Enerji ve Tabiî Kaynaklar Başkanlığı karariyie verilir. 
İşletme ruhsatnamesi verilmesinin Bakanlıkça kararlaştırılması üzerine, kanunî harcın öden

diğine Idair makbuz, damga pulu ve madenin işletme ruhsatnıaanesiniın bulucusundan başkasına ve
rilmesi halinde arama devresindeki masraf landan cevher satışı ile karşılanamayan kasımına ait taz
minatı bulucuya ödediğine ait belge ile birlikte sözleşme ve şaırltnamenin imza ve teatisi için, is
teklinin Bakanlığa ibir ay içinde müracaat etenesi gereklidir. Aksi halde işletme hakkı talebin
den vazgeçmiş sayılır. 
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rilmesi halinde arama devresindeki masraflardan cevher satışı ile karşılanamayan kısmına ait taz
minatı bulucuya ödediğine ait belge ile birlikte sözleşme ve şartnamenin imza ve teatisi içim, is
teklinin Bakanlığa bir ay içinde müracaat etmesi gereklidir. Aksi halde işletme hakkı talebinden 
vazgeçmiş sayılır. 

Buna uyan istekli ile Bakanlık arasında sözleşme ve şartname imza ve teati edilir. İşletme ruh
satnamesi maden siciline kaydolunarak sahibine verilir. Bu ruhsatname maden sicilin© kaydedildi
ği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

işletme ruhsatnamesinin süresi 10 yıldan az ve 15 yıldan fazla olamaz. Müddeti biten işletme 
ruhsatnameleri yanlız bir kez olmak üzere ve Bakanlıkça tâyin edilecek süre ve şartlarla yenile
nebilir. Yenileme için maden sahasında işlenecek cevher rezervinin mevcudolması, talebin işletme 
ruhsatnemesi yürürlük süresi içinde yapılması şarttır. 68 nci madde hükümleri saklıdır. Yenileme 
muamelesi, işletme hakkı talebinin tabi olduğu usul dairesinde yürütülür. Yenileme süresinin bi
timinde maden 100 ncü madde gereğince sabit tesisleriyle bedelsiz olarak Devlete geçer. 

Bakanlıkça işletme ruhsatnamesinin yenilenmesine karar verirken, şartname hükümlerinde yeni 
duruma uymasını sağlamak üzere değişiklik yapılabilir. Bu takdirde 52 nci maddenin 2 nci fıkrası 
hükümleri saklıdır. 

İşletme imtiyazı: ' -

Madde 63. — Maden işletme imtiyazı verilebilmesi için Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğınca hazırlanan sözleşme ve şartname metinleri, bu hususta cereyan eden muameleyi gösteren 
mazbatasıyle birlikte Danıştayca tetkik edilmek üzere Başbakanlığa gönderilir. Danıştay yaptığı 
tetkik neticesini Başbakanlığa bildirir. 

Maden işletme imtiyazı Bakanlar Kurulu kararıyle verilir. 
Maden işletme imtiyazı süresi 25 yıldır. Şu kadar ki; imtiyaz süresinin bitmesinden iki yıl 

önce talebedilmesi, maden sahasında işlenecek miktarda rezervin bulunması veya yeni gelişmeler 
sağlanması gibi sebeplerin varlığı halinde imtiyaz süresi, bu kanunda yazılı usuller dairesinde en 
çok 15 yıl daha uzatılabilir. 

imtiyaz süresinin uzatılması sırasında şartname hükümlerinde değişiklik yapılması caizdir. Bu 
takdirde 52 nci maddenin 2 nci fıkrası hükümleri saklıdır. 

Bu kanunun yürürlüğe konulmasından önce daha uzun sürelerle verilmiş bulunan maden im
tiyazlarına ait haklar süre bakımından saklıdır. 

Bu kanunun yürürlüğe konulmasından önce verilmiş olan işletme İmtiyazları için yapılacak 
süre uzatılması istekleri hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır. (Ancak, toplam süre 40 yılı 
aşamaz.) Bu kanunun yürürlüğe konulması tarihinden önce işlemleri tamamlanarak, dosyalan Baş
bakanlığa sunulmuş bulunan işletime imtiyazlanna ait uzatma işlemlerinin süre bakımından, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının teklifine göre yürütülmesine devam olunur. 

işletme imtiyazı maden sahalarının birleştirilmesi istekleri yürütülürken süre konusunda, hav
zaya dâhil edilecek işletme imtiyazlarının tabi bulundukları sürelere bakılmaz, şu kadar ki; tâyin 
olunacak yeni süre 25 yılı aşamaz. 

İşletme imtiyazı alabilecek kişiler : 

Madde 64. — Maden işletme imtiyazı, durumları aşağıdaki bentlerde gösterilen ve madencilik 
yapmaya teknik ve malî yönden yeterli olanakları bulunan tüzel kişilere verilir; 

A) Ortakları arasında gerçek veya tüzel yabancı kişi bulunmayan, statüsünde taşıyana yazı
lı hisse senedi çıkarılacağı kaydı bulunmayan ve madencilik yapabileği yazılı olan Hmited veya 
anonim şirketler, 
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iBuna uyan istekli ile Bakanlık arasında sözleşme ve şartname imza ve teati edilir. İşletme 
rulhsatnamesi maden siciline kaydolunarak sahibine verilir. Bu ruhsatname maden siciline kay
dedildiği tarihken itilbaren yüaıürlüğe girer. 

İşletme ruhsatnamesinin »üresi 10 yıldan az ve 15 yıldan fazla olamaz. Müddeti biten işletme 
rutasatnameleri Bakanlıkça tâyin edilecek süre ve şartlarla yenilenelbilir. Yenileme için maden 
sahasında işlenecek cevher rezervinin mevcut olması, talebin işletme ruhsatnamesi yürürlülk 
süresi içinıdle yapılması şarttır. 68 nci madde hükümleri saklıdır. Yenileme muamelesi, işletme 
hakkı talebinin talbi olduğu usul dairesinde yürütülür. Yenileme süresinin bitiminde maden 
100 ncü madde gereğince sabit tesisleriyle bedelsiz olarak Devlete geçer. 

Bakanlıkça işletme ruhsatnamesinin yenilenmesine ikarar verilirken, şartname hükümlerinde 
yeni ıduruma uymasını sağlamak üzere değişiklik 'yapılabilir. Bu takdirde 52 nci maddenin 
2 nci fıkrası hükümteri saklıdır. 

İşletme imtiyazı : 

Madde 63. — Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen madde 63 Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

İşletme imtiyazı alabilecek kişiler : 

Madde 64. — Maden işletme imtiyazı, durumları aşağıdaki (bentlerde gösterilen ve maden-
cililk yapmaya teknik ve malı yönden yeterli olanakları Ibulunan tüzel kişilere verilir. 

A) Madencilik yapmak üzere Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş limited veya anonim 
ortaklıkları 

B) Madencilik yapmak üzere kurulmuş temu İktisadî teşekkül ve teşebbüsleri, 
O) Kendi kanunlarına göre madencilik yapmaya yetlkiü kamu idareleri, 
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B) Madencilik yapmak üzere kurulmuş kamu iktisadî teşekkül ve teşebbüsleri, 
C) Kendi kanunlarına göre madencilik yapmaya yetkili kamu idareleri, 
Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş olsa bile, ortakları kısmen veya tamamen gerçek ve

ya tüzel yabancı kişi olan şirketler maden işletme imtiyazı hakkı iktisabedemezler. 

Devlete geçmiş bulunmuş madenler : 

Madde 67. — işletme hakkının sona ermesi, MTA Enstitüsü tarafından bulunması, bulucusu
nun işletme isteğinin reddedilmesi, re'sen bulunmuş sayılması gibi diğer yollarla Devlete geçmiş olan 
bulunmuş madenler için işletme hakkı verilmesinde aşağıdaki hükümler uygulanır. 

I. - Bu kabil bulunmuş madenlerin işletilmesi görevi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
teklifi üzerine BaJkanlar Kurulunca 62 ve 64 ncü maddelerinin (B) ve (C) bentlerinde gösterilen 
kamu tüzel kişilerine öncelikle verilir. 

II. - Haklarında I bent hükmü tatbik edilmeyen bulunmuş madenlerin İşletme hakkı, iste
nilmesi halinde de aynı kamu tüzel kişilerine verilir. Böyle bir bulunmuş maden hakkında bu ka
mu tüzel kişilerinin gerekli İstekte bulunabilmesi için durum Resmî Gazetede birer hafta ara ile 
üç defa ilân olunur. Bu ilânlarda gösterilecek tarihten sonra yapılan istekler dikkate alınmaz. 
Birden fazla istekli çıkması halinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca bunlardan birisi seçi
lir. 

III - Arama ve işletme yalnızca kamu tüzel kişilerine ayrılan madenlerden bulunmuş sayılan 
madenler de yukardaki hükümlere tabidir. 

IV - Haklarında I, II, III ncü bentler hükümleri uygulanan bulunmuş madenlerin işletme ruh
satnamesi veya işletme imtiyazına bağlanması işlemleri Maden Kanununda gösterilen usule göre 
yürütülür. 

V - Haklarında I, II, ve IV ncü bent hükümleri uygulanmayan bulunmuş madenler için, Maden 
Kanununun 54 neü maddesinde gösterilen usul ve esaslar dairesinde çıkacak 'isteklisine işletme 
hakkı verilmesi yoluna gidilir. Ancak, işlem yapılabilmesi madenlerle ilgili B - 0 bentlerimde anı
lan kuruluşların bu madenlerle ilgilenmediklerini açıkça beyan etmelerine bağlıdır. Tebliğ veya 
ilân yoluyle yapılacak duyuru tarihinden başlayarak 6 ay içinde istekli çıkmadığı takdirde, ilgi
sizlik kesinleşmiş olur. Bu tarihten sonra yapılacak uygulamada mezkûr bentlerde yazılı kamu 
tüzel kişilerine ayrıca tercih tanınmaz. 

İşletme faaliyetine başlanması : 

Madde 74. — Maden işletme ruhsatnamesi veya İşletme imtiyazı sahibinin, işletme hakkının 
tescili tarihinden başlayarak; şartnamesinde, yapılabilirlik raporu, işletme projesi veya fen rapo
runda (avan projesi) gösterilen süreler içinde gerekli tesisat ve teşkilâtı kurması, her türlü hazır
lıkları yapması, taahhüdedilen miktardaki cevheri istihsal ve imrar etmesi şarttır. 

Maden işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı sahibi aynı zamanda işletmede ekonomik ve 
teknik gereklere uymak, maden yatağının bozulmasına ve cevherlerin israfına yol açmamak, ya
tağı iyi kullanmak, üretilen cevherleri en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle normal işletme 
faaliyetini düzenlemek ve devam ettirmek zorundadır. 

işletme faaliyetinin yukardaki 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen esaslar dairesinde tanzim ve 
idamesi için gerekli süre, şartnamesinde açık hüküm bulunmayan madenlerde bir yıldır. 

İşletme faaliyetine başlanmaması veya inkitaa uğramaması : 

Madde 75. — Madende 74 ncü maddenin ilk veya son fıkralarındaki hükümler dairesinde iş
letme ve üretim faaliyetine başlanmaması veya başlanmış iken inkıtaa uğratılması veya aynı mad
denin 2 nci fıkrasındaki esaslara uyulmaması takdirinde, Enerji ve Tabiî Kaynaklar.Bakanlığınca 
2 ay süre verilerek sebepleri işletme hakkı sahibinden sorulur. 
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İşletme faaliyetine başlanması : 

Madde 74. — Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen madde 74' komisyonumuzca aynen 
katbul edilmiştir. 

İşletme faaliyetiyle başlanması veya inkıtaa uyutması : 

Madde 75. — Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen madde 75 komisyonumuzca aynen 
kabul edinmiştir. 
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Bu süre içinde cevap verilmemesi veya ileri sürülen hususların mücbir sayılmaması hallerin
de, mevcutsa teminatın tamamı irad kaydolunur, altı ay zarfında 74 ncü madde hükümlerinim ye
rine getirilmesi lüzumu işletme hakkı sahibine ihtar olunur. 

Bu ihtara uyulmaması halinde de işletme ruh jatnamesi veya işletme itmiyazı fesih olunur. 
Madenler için verilmiş olan aylık ve yıllık cetvellerle imalât haritalarındaki beyan ve bilgiler, 

normal işletme faaliyetine başlanmaması veya faaliyetin inkıtaa uğratılması hususlarının tespit 
ve tayininde karine teşkil eder. 

Maden zabıtası ve yeni teminat istenmesine ait hükümler saklıdır. 
Madende normal işletme ve üretim faaliyetine başlanamaması veya faaliyetin inkıtaa uğratıl

masının mücbir veya beklenmeyen hallerde ileri geldiğinin anlaşılması takdirinde, bakanlıkça 
durumun icabına g'öre re'sen Maden Kanununun 79 ncu maddesi hükümleri dairesinde işlem ya
pılması yoluna gidilebilir. 

Şartname emsi anımı değiştirilmesi : 

Madde 77. — Maddenin işletilmesi sırasında şartnamede değişiklik yapılması gereken haller
de, durum gerekçesiyle birlikte Enerji ve TaJbüKaynaklar Bakanlığına bildirilir. Bakanlıkça ge
rekirse tamamlayıcı bilgi alındıktan ve yerinde gerekli tetkikler yapıldıktan sonra gerekli gö
rülürse Maden Kanunu hükümleri çerçevesinde şartnamenin değiştirilmesi yoluna gidilir. 

Şu kadar ki, bulucusundan başkasına verilen madenlerde, işletme hakkının verilmesi sırasın
da isteklinin tercihini icabettiren hususlarla ilgili şartname hükümleri değiştirilemez. 

Sahadaki cevher rezerviriin nicelik ve nitelik yönlerinden önemli gelişmeler göstermesi, ma
dencilik ekonomi ve teknolojisinde yeni durum ve ilerlemelerin ortaya çıkması hallerinde, yurt 
yararına olmak kaydıyle bakanlık, şartnamesi yukardaki esaslar dairesinde re'sen de değiştirebi
lir. 

Fennî nezaret : 

Madde 82. — işletme ruhsatnameli veya imtiyazlı sahalardaki teknik faaliyetin düzenlenmesi 
ve yürütülmesi işlerinin en az bir maden mühendisinin fennî nezareti altında yapılması şarttır. 

Görev hacmi ve emniyet icapları gerektirdiği takdirde aynı sahada yeterli sayıda mühendis 
çalıştırılması istenir. 

Maden sayılan maddeleri ihtiva eden sulardan çeşitli usullerle bu maddelerin üretimi mak-
sadiyle yapılan işletmelerde fennî nezaret vazifesi kimya mühendislerine de verilebilir. Maden 
mühendisliği formasyonu olan jeoloji mühendislerinin de görev ve yetkileri yönetmeliklerinde 
gösterilir. 

Birinci ve üçüncü fıkralarda sözü geçen mühendisler fennî nezaret görevini aksatmamak şar-
tıyle en çok 10 ruhsat sahasında görev alabilirler. Şu kadar M; 

a) Yanığın ve zehirli gaz gibi önemli ve insan hayatı ile ilgili tehlikeleri bulunan, 
b) 300'den çok işçi çalıştıran, 
c) Yılda 50 bin tondan çok ham cevher üretimi yapan, 
d) Bir veya birden fazla mühendisin aralıksız istihdamı zorunlu olan, 
İşletmelerde görev almış bulunan mühendisler bu hükümlerden yararlanamazlar. 
Her işletme sahasında, ayrıca fennî nezareti kabul eden mühendis tarafından maden tekniği 

ve mevzuatı esaslarına göre verilecek emir ve talimatı yürütmek maksadıyle işbaşında daimî 
olarak en az bir maden teknisyen veya tekniker veya maden meslek mektebi mezunu bir eleman 
veya maden başaçvuşu okulunu bitirmiş veya ehliyeti evvelice yetkili makaanlarea tasdik edilmiş 
bir maden başçavuşu veya Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının izniyle Bakanlığa bağlı ka
mu iktisadî teşebbüslerinde açılacak maden başçavuşu kurslarından mezun olan bir maden baş-
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Şartname esaslarının değiştirilmesi : 

Madde 77. — Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen madde 77 komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

Fennî nezaret : 
Madde 82. — Tasarının İ nci maddesiyle değiştirilen madde 82 komisyonumuzca aynen 

kabul edilmiştir. 
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çavuşunun bulundurulması lâzımdır. Daimî nezareiçilere ait olan bu fıkra hükmü, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl sonra tatbik olunur. 

İşletme ruhsatnamesi veya imtiyaz sahibi, işletme faaliyetine başlamadan önce fennî nezareti 
kabul eden mühendis veya mühendisierle daimî olarak işbaşında bulunacak teknik eleımanm, in-
hilâl halinde yerlerine getirilenlerin isim ve ikametgâhlarını en geç bir ay içinde Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına bildirmeye, ibu kimselerin sözü edilen görevleri kabul ettiklerini gösterir 
noterlikten tasdikli 'bir beyanname ile fennî nezarete; mn Maden Mühendisleri Odasına kayıtlı ol
duğunu ve görev almasında başkaca sakınca bulun mpdığını gösterir odaca onaylanmış bir belge
yi vermeye mecburdur. 

Yuıkarıdaki hükümlerin uygulama usulü yönetmelikle düzenlenir. 
İşletme ruhsatnamesi veya imtiyaz sahibi yukandaki şartları yerine getirmeksizin sahada iş

letme faaliyetinde bulunmaz. Aksine hareketin tespiti halinde, faaliyet durdurulur ve 121 nci 
madde hükümleri tatbik edilir. 

[şifime imtiyazının fethi : 

Madde 99. — 'Maden işletme imtiyazının, bu kanunda yazılı sebeplerle feshine Bakanlar Ku
rulunca karar verilir. Feshi gerektiren hallerde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca düzen
lenen mazbata Başbakanlığa gönderiilmeMe (beraber işletmedeki durumun değiştirilmemesi için ge
rekli tedbirler alınır ve 'bir diyeceği varsa 60 gün içinde Danıştaya bildirilmesi lüzumu imtiyaz 
sahibine tebliğ olunur. 

Damıştayca ilgilinin itirazları da gözönünde tutularak gerekli inceleme yapılır ve hazırlanan 
Danıştay görüşü Başbakanlığa sunulur. 

Devlet hal,!:), nispeti : 

Madde 115. — (Muaddel; Kanun : 271-11/7/1963) maden sahalarından çıkarılan cevherlerin 
imram devlet hakkının ödenmesine (bağlıdır. 

Devlet 'hakkı, yabancı ımemleketilere imrar edilecek maden cevherlerinin ihraç iskelesindeki 
FOB bedelleri ortalaması, yurt içine imrar olunacak maden cevherlerinin çeşitli bölgelerdeki 
maden işletmelerinin Bakanlıkça takdir edilecek satış bedelleri ortalaması üzerinden % 1-5 nispe
tinde alınır. 

Devlet hakkı, maden cevherlerinin imrarı sırasında yürürlükte ioilan tarifeye göre hesaplanır. 
Bu konunun yürürlüğe konulmasından önce verilmiş olan maden imtiyazları da (nispî resim 

esasına bağlanmış olanlar daJhil) yukardaki hükümlere tabidir. 149 ve 150 nci maddelerin Devlet 
hakiki ile ilgili hülriimlleri saklıdır. 
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İşletme imtiyazının feshi : 

Madde 99. — Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen madde 99 komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Devlet hakkı nispeti: 

Madde 115. — Maden sahalarında çıkarılan cevherlerin saha dışına imrar edilebilmesi Dev
let hakkının ödenmesine ve imrariye tezkeresi alınmasına bağlıdır. 

Devlet hakkı : 
a) Yurt içinde tüketilen cevherler için, muhtelif bölgelerdeki maden işletmeleri satış bedel

leri vasatisi, 
b) Yabancı memleketlere imrar edilecek maden cevherleri için, ihraç iskelelermdeki FOB 

bedelleri vasatisi, 
c) Hem yabancı memleketlere ve hem de yurt içine imrar edilecek cevherler için, yukandaki 

(a) ve (b) bentlerine göre hesaplanacak vasati bedellerden yüksek olanı, 
Üzerinden, ham cevher esasına göre % l'den az, % 5'den çok olmamak üzere, Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığınca takdir ve tayin olunur. 
Mahlut madenlerden alınacak Devlet hakkı; maMuliyete dahil maden cevherleri için yukarı

daki usule göre tespit edilen Devlet hakları toplanmasından ibarettir. 
Devlet hakkının hesaplanmasında cevherlerin saha dışına imrarr zamanında carî tarife esas 

alınır. 
Yukardaki esaslara göre ham cevherleri için verilen imrariye tezkereleri, tezkere muhteviyatı 

cevherlerin zenginleştirilmesi ve sahibinin istemesi halinde, yan mamul veya mamul cevher için 
değiştirilebilir. 

Bu kanunun yürürlüğe konulmasından önce verilmiş olan maden imtiyazları da (nispî resim 
esasına bağlanmış olanlar dahil) yukandaki hükümlere tabidir. 149 ve 150 nci maddelerin Dev-
fflelt hakkı ile ilgili hükümleri mahfuzdur. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 11:)) 
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(Hüikün n,eltm t eki i fi) 

Maden arama ve isletme talepleri ile ilgili tetkik ve tahkik masrafları : 

Madde 144. — A) Maden arama ve işletme hakkı yenileme, uzatma, imtiyaza çevrilme ve 
birleştirme istenilen maden sahaları ile ilgili işlemlerin yürütülebilmesi için. kanun gereğince ya-
pıllması gerekli keşif, tetkik, tatbik ve tahkikin gerektirdiği her türlü masraflar istek sahibine 
aittir. 

Bu .masrafları karşılamak üzere, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca tayin edilecek mik
tarda bir para, aşağıdaki hükümler dairesinde avans olarak yatırılır. 

Bu işler ;için görevlendirileceMeritt yollukları ile hizmetin gerektirdiği diğer masraflar bu pa
radan ödenir. 

1. Maden arama ruhsatnamesi istenilmesi sırasında masraf karşılığı avansın, mahallî mal san
dığına yatırrîimatsı ve makbuzunun müracaat dilekçesin* bağlamlması lâzımdır. 

Bu yapılmadığı takdirde, dilekçe, sahibine takaddüm hakkı sağlanmaz, istek 20 nci maddeye 
göre işleme taibi tutulur. 

2. İşletme hakkı, yenileme, uzatma, imtiyaza çevrilime ve (birleştirme istenmesi sırasında, mas
raf karşılığı avansın, T. 0. Ziraat Bankasındaki Enerji v e Tabiî Kaynaklar Bakanlığı hesabına 
yatırılmam ve makbuzunun dilekçeye bağlanması şarttır. Aksi takdirde istek reddolunur. 

B) Maden sakaları ile ilgili sınır ihtilâfları ve şikayetler dolayısıyle yerinde yapılacak tetkik 
ve tahkiklerin gerektirdiği masraflar, işin özelliğine göre şikâyette bulunan tarafa yükletilefbilir. 

Bu takdirde, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımca tâyin edilecek miktarda bir paranın, 
verilecek süre zarfında (A-2) ilgiliye tebliğ olunur. Bu yapıldığı takdirde gereği yerine getirtir. 

ö) Maden sahalarında yapıldığı iddia edilen her türlü yolsuzluklara ait ihbar dolayısıyle 
yaptırılacak tetkik ve taJhkiklerin masrafı, ihbarın mahiyetine göre ya Devlet tarafından veya ih
barı yapan tarafından ödenir. 

Masrafın -ihbarı yapan tarafından ödenmesi icabeden hallerde (B) bendinin 2 nci paragrafına 
göre işlem yapılır. Masraf avansının ödenmemesi takdirinde ihbar nazara alınmaz. 

Yukarıdaki hükümlerin uygulanması, avansın ilgililerden tahsili, avanstan harcama yapılması, 
masraf tahakkuku, mahsubu ve bakiyenin reddi ve iadesi usulü ve esasları bir yönetmelikle dü
zenlenir. 

BÖLÜM : İT 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 

Amaç : 

MADDE 2. — Madenciliğimizin düzenlenmesi, yürütümü ve denetimi amacıyle, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığına bağlı ve Genel Bütçeye tabi elmak üzere Maden İşleri Genel Müdürlü
ğü kurulmuştur. 

Görev ve yetkileri : 

MADDE 3. — Maden İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir : 
a) Madenler, taşacakları, içme ve yıkanmaya mahsus şifalı sıcak ve soğuk maden sulan ile 

ilgili mevzuatın, diğer kanunların bu kanunlarla iligili (hükümlerinin ve Bakanlık Kuruluş Kanu
nunun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına verildiği görev ve yetkileri), Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı adına yerine getirmek ve kullanmak. 

b) Arama ve işletmeleri Devlete ayrılan madenlere ait işlemleri yürütmek. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 773) 
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.(Geçici Komisyonun değiştirîşi) 
Maden arama ve işletme talepleri ile ilgili tetkik ve tahkikat masrafları: 
Madde 144. — Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen madde 144 komisyonumuzca aynen 

kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : II 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 

Amaç : 
'MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Görev ve yetkileri: 
MADDE 3. — Maden İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 
a)1 Madenler, taşöoakları, içme ve yıkanmaca mahsus şifalı sıcak ve soğuk maden suları ile 

üjgüli mevzuatın diğer kanunların bu kanunlarla ilgili hükümlerinin ve 
Bakanlık Kuruluş Kanununun, Enerji ve Tal'jlî Kaynaklar Bakanlığına verildiğini görev ve 

yetkileri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı adına yerine getirmek ve kullanmak. 
b) Arama ve işletmeleri Devlete ayrılan madenlere ait işlemleri yürütmek. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 773) 
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(Hü'kütmdiin /teklifi) 

c) Madenlerin kamu yararlarına ve mevzuat hükümlerine uygun olarak aranıp aranmadığını, 
işletilip işletilmediğini kontrol, denetıleme ve teftiş etmek, bu alanda mevzuatın gerektirdiği her 
türlü tedbirleri almak ve aldırmak. 

ç) Madencilik politikasının esaslarını hazırlamak. 
d) Görevi dolayısiyle doğacak uyuşmazlıklarda açılacak idarî dâvaları Danıştayda takibetmek 

ve savunmak. 
e) Maden işletmelerinde emniyetin sağlanması, işletmede çalışanların hayat ve sağlıklarının 

korunması, kazaların önlenmesi, amaciyle madenlerde kullanılan her türlü araç ve gerecin tekniği
ne ve gereğine uygun olup olmadığını kontrol etmek, ettirmek ve testlerini yaptırmak ve yapmak. 
Bu hizmetler karşılığında alınacak masraf karşılığının şekil ve şartlan Maliye Bakanlığı ile müş
tereken hazırlanacak bir yönetmelikle tespit olunur. Vukubulan kazalarda can ve malların kurta
rılması ile ilgili çeşitli mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek ve bu konularda ilgili diğer 
idarelerle işbirliği yapmak, aynı konularda gelişmiş yöntem ve kuralları araştırmak yurdumuzda 
uygulanma olanaklarını tespit ve uygulanmaları için -gerekli tedbirleri almak. 

f) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra kuruluşlarının araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamak, 
ayniyat hesaplarını ayniyat yönetmeliğine göre tutmak, bütçe ve kadrolara ait teklifleri hazır
lamak. 

g) Genel Müdürlüğün personel, sosyal işler, insangüeü, eğitim ve yetiştirme alanındaki poli
tikasını bu konularla ilgili mevzuata göre tespit etmek, programlamak, uygulamak. 

h) Maden arama ve işletme faaliyetlerimi, üretim ve imraratı takibetmek, hizmet için lüzum
lu istatistikleri tutmak, madencilik için faydalı yayın yapmak. 

i) Maden cevherlerimizin kıymetlendirilmesi satış ve sürümünün sağlanması ve zararlı rekabe
tin önlenmesi ile ilgili hususları araştırmak ve gerekli tedbirleri almak. 

j) Madencilik alanmıızdaki teknik ve ekonomik zorlukların giderilmesi için çalışmalar yap« 
mak, yaptırmak ve gerekli girişimlerde bulunmak. 

k) Diğer madenci ülkelerdeki gelişme ve ilerlemeleri ve Dünya madencilik hareketlerini taki
betmek ve bunların yurdumuz madenciliğine uygulanması imkânlarını araştırmak. 

Merkez kuruluşu : 

MADDE 4. — Maden İşleri Genel Müdürlüğü merkez kuruluşu bir genel müdürün yönetimi 
altında genel müdür yardımcıları ve müşavirler ile aşağıda gösterilen ünitelerden kurulmuştur .' 

Teftiş Kurulu, 
Hukuk Müşavirliği, 
Birinci Daire Başkanlığı, 
İkinci Daire Başkanlığı, 
Üçüncü Daire Başkanlığı, 
Dördüncü Daire Başkanlığı, 
Beşinci Daire Başkanlığı, 
Altıncı Daire Başkanlığı. 

Taşra kuruluşları : 

MADDE 5. — Maden işleri Genel Müdürlüğü taşra kuruluşu aşağıda gösterilmiştir. 
Bölge Başmühendislikleri, 
il Maden Müdürlükleri, 
il Maden Memurlukları. 
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(Geçici K'üiııisyoı un değiştirici) 

c) Madenlerin kamu yararlarına ve mevzuat hükümlerine uygun olarak aranıp aranmadığını, 
işletilip işletilmediğini kontrol, denetleme ve tef :s etmek, bu alanda mevzuatın gerektirdiği her 
türlü tedbirleri almak ve aldırmak. 

ç) Madencilik politikasının esaslarını hazırlamak. 
d) Görevi dolayısıyle doğacak uyuşmazlıklarda açılacak idarî davaları Danıştay'da taki-

betmek.ve savunmak. 
e) Maden işletmelerinde emniyetin sağlanma.:\, isletmede çalışanların hayat ve sağlıklarının 

korunması, kazaların önlenmesi amaçlarıyle; ma Tenlerde kullanılan her türlü araç ve gerecin 
tekniğine ve işin gereğine uygun olup olmadığını kontrol etmek, testlerini yapmak veya Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı ve ilgili > ııruluşlara yaptırmak, bu hizmetler için alına
cak masraf karşılığını tespit etmek, vukubulan kazalarda can ve malların kurtarılması ile ilgili 
idarelerle işbirliği yapmak, gelişen yöntem ve kuralla/n araştırmak, yurdumuzda uygulanma ola
naklarını tespit etmek ve uygulamaları için gerekli tedbirleri almak. 

f) Genel Müdürlüğün Merkez ve Taşra kuruluşlarının araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamak, 
ayniyat hesaplarım ayniyat yönetmeliğine göre tutmak, Bütçe ve kadrolara ait teklifleri hazırla
mak. 

g) Genel Müdürlüğün personel, sosyal işler, msangücü eğitim ve yetiştirme alanındaki poli
tikasını bu konularla ilgili mevzuata g'öre tespit etmek, programlamak, uygulamak. 

h) Maden arama ve işletme faaliyetlerini, üretimi ve inıraratı takibetmek, hizmet için lüzumlu 
istatistikleri tutmak, madencilik için faydalı yayın yapmak. 

ı) Maden cevherlerimizin kıymetlendirilmesi satış ve sürümünün sağlanması ve zararlı reka
betin önlenmesi ile ilgili hususları araştırmak ve gerekli tedbirleri almak. 

j) Madencilik alanımızdaki teknik ve ekonomik 'zorlukların giderilmesi için çalışmalar yap
mak, yaptırmak ve gerekli girişimlerde bulunmak. 

k) Diğer madenci ülkelerdeki gelişme ve ilerlemeleri ve Dünya Madencilik 'hareketlerini takip 
etmek ve bunların yurdumuz madenciliğine uygulanması imkânlarını araştırmak. 

Merkez kurulusu : 

MADDE 4. — Maden İşleri Genel Müdürlüğü Merkez Kuruluşu ve Genel Müdürün yönetimi 
altında Genel Müdür yardımcıları ve müşavirler ü e aşağıda gösterilen ünitelerden kurulmuştur. 

Teftiş Kurulu, 
Hukuk Müşavirliği, 
Aramalar Dairesi Basfcamhğı, 
Ruhsat İmtiyazlar Dairesi Başkanlığı, 
İşletmeler Dairesi Başkanlığı, 
Tetkik ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 
Etüt ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 
idarî işler Dairesi Başkanlığı. 

Taşra Teşkilâtları : 

MADDE 5. — Maden işleri Genel Müdürlüğü Taşra Kuruluşu aşağıda gösterilmiştir, 
Bölge Maden Müdürlükleri, 
il Maden Müdürlükleri, 
il Maden Memurlukları. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 773) 
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(Hüküımieitim teklifi) 

Merkez kuruluşunun görevleri : 

MADDE 6. — Maden İşleri Genel Müdürlüğünün merkez kuruluşunun görev ve yetkileri aşağı
da gösterilmiştir : 

A) Maden işleri Genel Müdürü; bu kanunun (3/a) mjaddesinde gösterilen mevzuat hükümle
rini ve işleri yürütür. Bu kamımla kendisine yüklenmiş olan görevleri yapar. 

Merkez ve taşra kuruluşlarının işlerini ve çalışmalarını düzenler, denetler ve bu işlerin yürü
tülmesini temin eder. 

B) Genel müdür yardımcıları; genel müdür tarafından kendilerine ayrılan işleri yapar ve bu 
işlerde ona yardım ederler. 

C) Müşavirler; genel müdür tarafından verilen işlerle uğraşır, ayrıca madenlerle ilgili mev
zuattaki aksaklıkların giderilmesi, dana iyi işler hale getirilmesi, teknük, idarî, hukuk ve ekono
mi yönlerinden düzeltilmesi için gerekli çalışmalan yapar, elde ettikleri neticeleri genel müdüre 
bildirirler. 

D) Teftiş Kurulu; genel müdürlüğün merkez ve taşra kuruluşlarınca yürütülen maden iş
lemlerinin, maden arama ve işletmelerinin teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini, genel müdür 
adına yapar. 

Teftiş kurulunun çalışma esasları, kurul başkanı ile müfettişlerin görev ve yetkileri müfettiş
lerde aranacak nitelik ve yeterlikler bir tüzükte düzenlenir. 

E) Hukuk müşavirliği; genel müdürlükten verilecek işler hakkında hukukî mütalâasını bil
dirir. 

Madenlerle ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hazırlar. 
Gerek merkez ve taşra teşkilâtı personeli ve gerekse maden işleri dolayısiyle açılacak idarî dâ

vaları 4353 ve 5797 sayılı Kanun hükümlerine göre genel müdür adına takip ve intaceder. 
P) Birinci Daire Başkanlığı; madenlerle ilgili mevzuattın maden arama ruhsatnameleri hakkın

daki hükümlerinin uygulanmasına ait işlemleri yapar. 
G) İkinci Daire Başkanlığı, madenlerle ilgili mevzuatın maden işletme hakkı talebi ve işletme 

hakkının verilmesi hakkındaki hükümlerinin uygulanmasına ait işlemleri yapar. 
İşletme hakikinin yenilenmesi, süre uzatılması, imtiyaza çevrilmesi, sahaların birleştirilmesi ta

leplerine ait işlemleri yapar. 
Taş ocağı sahalarının maden kanunu şümulüne alınması, taş ocakları ihtilâflarının çözümlen

mesi, içmeye ve yıkanmaya mahsus şifalı sıcak ve soğuk maden suları ile ilgili işlemleri yürütür. 
H) îüiçüncü Daire Başkanlığı; madenlerle ilgili mevzuatın, maden sahalarındaki arama ve iş-

letma faalyeMerinin takibi ve yürütülmesi, fennî nezaret, aramla ve işletme hakkı sahiplerine ait 
yükümlülüklerin uygulanması, kaçakçılık, usulsüz imrarat, Devlet hakkı, tahakkuku, asgarî im-
rar taahhüdü, Devlet temettü hissesi, muvakkat işgal, istimlâk, tahsis, yabancı mütehassıs kullanıl
ması işlerine ait işlemleri yürütür. 

Ayrıca, maden sicilini tutar, maden mevzuatının maden sicili ile ilgili hükümlerinin tatbiki, 
maden işletme haklarının ipotek edilmesi ve cevher terhini işlemlerini yürütür. 

Kamu tüzel kişilerinin arama ve işletmelerine ayrılan madenlere ait işlemleri yapar. 
t) Dördüncü Daire Başkanlığı; Maden İşleri Genel Müdürlüğünün teknik, tetkik ve kontrol 

işleri bu daire tarafından yürütülür. 
Maden arama ve işletme hakkı talepleri ile ilgili müracaatları fennî bakımdan tetkik eder. 
Maden işletme taleplerine ait kroki, harita, fennî rapor, işletme projesi giilbi belgeleri tetkik, 

tatbik ve kontrol işlerini yapar. 
Maden işletme sahalarına ait yıllık rapor, imalât haritası ve raporlarını tetkik eder. 
Maden arama ve işletme sahalarını gösterir paftaları tutar. 
Maden arama ve işletme sahalarının teftişinde teftiş kuruluna yardım eder. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 773) 
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(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

Merkez kuruluşunun görevleri : 

MADDE 6. — Maden İşleri Genel Müdürlüğünün Merkez Kuruluşunun görev ve yetkileri aşa
ğıda gösterilmiştir. 

A) Maden İşleri Genel Müdürü; bu kanunun 3-a maddesinde 'gösterilen mevzuat hükümle
rini ve işleri yürütür. Bu kanunla kendisine yüklsnaüş olan görevleri1 yapar. 

Merkez ve taşra kuruluşlarının idlerini ve çal ̂ malarını düzenler, denetler ve bu işlerin yürü
tülmesini temin eder. 

Genel Müdür gerektirdiği takdirde yetkilerinin bdır kısmını Merkezde Genel Müdür yardımcı
ları veya daire başkanlarına, taşrada bölge maden müdürleri veya il maden müdürlerine devrede
bilir, 

B) Genel Müdür Yardımcıları; müdür taraf ndan kendilerine ayrılan işleri yapar ve bu iş
lerde ona yardım ederler. 

C) Müşavirler; Genel Müdür tarafından ve "ilen işlerle uğraşır, ayrıca madenlerle ilgili mev
zuattaki aksaklıkların giderilmesi, daha iyi işler hale getirilmesi teknik, idarî, hukuk ve ekono
mi yönlerinden düzeltiüımesi içim gerekli çalışmaları yapar, elde ettiMeri neticeleri Genel Müdüre 
bildirirler. 

D) Teftiş Kurulu; Oenel Müdürlüğün merkez ve taşra kuruluşlarınca yürütülen maden işlem
lerinin, maden arama ve işletmelerinin teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini, Geneli Müdür adı
na yapar. 

Teftiş Kurulunun çalışma esasları, kurul başkanı ile müfettişlerin görev ve yetkileri müfet
tişlerde aranacak nitelik ve yeterlikler bir tüzükle düzenlenir. 

E) Hukuk Müşavirliği; Genel Müdürlükten verilecek işler hakkında hukukî mütalâasını bil
dirir. 

Madenlerle ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hazırlar. 
Gerek merkez ve taşra teşkilâtı personeli ve gerekse maden işleri dolayısıyle açılacak idarî dâ

vaları 4353 ve 5797 sayılı Kanun hükümlerine g"öre Genel Müdür adına takip ve intaç eder. 
F) Birinci Daire Başkanlığı; madenlerle ilgili mevzuatın maden arama ruhsatnameleri hak

kındaki hükümlerinin uygulanmasına ait işlemleri yapar. 
G) ikinci Daire Başkanlığı; Madenlerle ilgili mevzuatın maden işletme hakkı talebi ve iş

letme hakkının verilmesi hakkındaki hükümlerinin uygulanmasına ait işlemleri yapar. 
İşletme hakkının yenilenmesi, süre uzatılması, imtiyaza çevrilmesi, sahaların birleştirilmesi talep-

erine ait işlemleri yapar. 
Taş ocağı sahalarının Maden Kanunu şümulüne alınması, taş ocakları ihtilâflarının çözümlen

mesi, içmeye ve yıkamaya mahsus şifalı sıcak ve soğuk maden suları ile' ilgili işlemleri yürütür. 
H) Üçüncü Daire Başkanlığı; Madenlerle ilgili mevzuatın, maden sahalarındaki arama ve iş

letme faaliyetlerinin takibi ve yürütülmesi, fennî nezaret, arama ve işletme hakkı sahiplerine ait 
yükümlülüklerin uygulanması, kaçakçılık, usulsüz imrarat, Devlet hakkı tahakkuku, asgarî imrar 
taahhüdü, Devlet temettü hissesi, muvakkat işgal, istimlâk, tahsis, yabancı mütehassıs kullanılması 
işlerine ait işlemleri yürütür. 

Ayrıca, maden sicilini tutar, maden mevzuatının maden sicili ile ilgili hükümlerinin tatbiki, ma
den işletme haklarının ipotek edilmesi ve cevher terhini işlemlerini yürütür. 

Kamu tüzel kişilerinin arama ve işletmelerine ayrılan madenlere ait işlemleri yapar. 
i) Dördüncü Daire Başkanlığı; Maden işleri Genel Müdürlüğünün teknik, tetkik ve kontrol iş

leri bu daire tarafından yürütülür. 
Maden arama ve işletme hakkı talepleri ile ilgili müracaatları fennî bakımdan tetkik eder. 
Maden işletme taleplerine ait kroki, harita, fennî rapor, işletme projesi gibi belgeleri tetkik, tat

bik ve kontrol işlerini yapar. 
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Maden işletmelerinin emniyeti ile burada çalışanların hayatının ve sağlıklarının korunması, ka
zaların önlenmesi ve kasalarda kurtarma işleri ili ilgili işlemleri yapar. Madenlerde kullanılan araç 
ve gereçlerin test listelerini yürütür. 

Bu teknik işlerin görülmesinde taşra kurulurundan, kuruluşun bulunmadığı yerlerde ise mer
kezden veya diğer taşra kuruluşlarından görevlendirilecek kişilerden faydalanır ve bunlar eliyle 
yaptırılacak hizmetleri düzenler. 

Her yıl sonunda, o yıla ait faaliyet durumımr, alınan neticeleri, ilerdeki yıllarda madenlerimi
zin aranması, işletilmesi, kıymetlendirilmesi, emniyeti ve iyi değerlendirilmesi konularında alınma
sı gerekli tedbirleri gösterir genel bir rapor hazırlar ve gen al müdüre sunar. 

J) Beşinci Daire Başkanlığı; Maden işleri Genel Müdürlüğünün teknik ve ekonomik etüt ve 
araştırma görevleri bu daire tarafından yürütülür. 

Madencilik alanımızdaki teknik ve ekonomik güçlüklerin giderilmesi, diğer madenci ülkelerin 
madencilik sahasında kaydettikleri gelişme ve ilerlemelerin ve dünya madencilik harekeltlerinin 
izlenimi, bunların yurdumuz madenciliğine uygulanması imkânlarının araştırılması, maden cevher
lerimizin kıymetlendirilmesi, satış ve sürümünün temini, zararlı rekabetin önlenmesi ile ilgili hu
susları araştırır. 

Madencilik politikasının esaslarını hazırlar. 
Madencilik konusunda yabancı ülkeler madencilik kuruluşları ve üniversitelerimizle ilişkiler 

kurulması ve yürütülmesini düzenler. 
Teknik ve idarî işlerle uğraşan personelin madencilik sahasında çalışan ve çalışacak olan diğe:< 

teknik personelin eğitimi ve yetiştirilmesi işlerini düşenler. 
Maden arama ve işletme faaliyetlerini, ürettim, ve imraratı takilbeder, maden cevherlerimizin 

tahlili ve değerlendirilmesi için gerekli etüt ve incelemeleri yapar veya yaptırır. Hizmet için lüzum
lu istatistikleri tutar. 

Genel müdürlüğün yayın işlerini yönetir. 
K) Altıncı Daire Başkanlığı; Maden işleri Genel Müdürlüğünün personel, levazım, ayniyat, 

bütçe, tahakkuk, masraf, evrak, dosya, arşiv ve sair idarî işlerimi yürütür. 
L) Daire başkanlıkları, genel müdür tarafından verilecek diğer iğleri de yapar. 

Taşra kuruluşunun-görevi : 
MADDE 7. — Bu kanunun ikinci maddesinde gösterilen hizmetlerden hangilerinin taşra kuru

luşlarınca yapılacağı bir yönetmelikle düzenlenir. 
Taşra kuruluşları, ayrıca ilgili mevzuatta gösterilen görevlerle genel müdürlük tarafından ve

rilecek işleri görür. 

Atamalar : 

MADDE 8. — Maden İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra kuruluşlarındaki görevlilerin 
atanmalarına ait usul ve santiar aşağıda gösterilmiştir : 

A) Genel Müdür, Bakanın teklifi üzerine ortak kararname ile, 
B) Genel Müdür yardımcıları, müşavirler ve daire başkanları, genel müdürün teklifi üzerine 

Bakan, 
O) Diğer memur ve müstahdemler genel müdür tarafından atanırlar. 
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, (Gemici Komisyonun değiştirişi) 

Maden iletme sahalarına; ait yıllık rapor, imalât haritası ve raporlarını tetkik eder. 
Maden atama ve işletme sahalarını gösterir paftaları tutar. 
Maden arama ve isletme sahalarının teftişinde teftiş kuruluna yardım eder. 
Maden işletmelerinin emniyeti ile burada çalışanların hayatının ve sağlıklarının, korunması» ka

zaların önlenmesi ve kazalarda --kurtarma işleri ile ügiü işlemleri yapar. Madenlerde kultanılaa araç 
ve gereçlerin test listelerini .yürütür. 

Bu teknik işlerin görülmesinde taşra kuruluşundan, kuruluşun bulunmadığı yerlerde iae merkez
den veya diğer taşra kuruluşlarından görevlendirilecek kişilerden faydalanır ve bunlar eliyle yap
tırılacak hizmetleri düzenler. 

Her yıl sonunda o yıla ait faaliyet durumunu, alınan neticeleri, ilerdeki yıllarda madenlerimizin 
aranması, işletilmesi, kıymetlendirilmesi, emniyeti ve iyi değerlendirilmesi konularında alınması ge
rekli tedbirleri gösterir genel bir rapor hazırlar yo Genel Müdüre sunar. 

J) Beşinci Daire Başkanlığı; Maden İşleri Gonel Müdürlüğünün teknik ve ekonomik etüt ve 
araştırma görevleri bu daire tarafından yürütülür. 

Madencilik alanımızdaki teknik ve ekonomik' güçlüklerin giderilmesi, diğer madenci ülkelerin 
madencilik sahasında kaydettikleri gelişme ve ihrlemelerin ve dünya madencilik hareketlerinin 
izlenimi, bunların yurdumuz madenciliğine uygulanması imkânlarının araştırılması, maden cevher
lerimizin kıymetlendirilmesi, satış ve sürümünün temini, zararlı rekabetin önlenmesi ile ilgili hu
suslar?. araştırır. 

Madencilik politikasının esaslarını hazırlar. 

Madencilik konusunda yabancı ülkeler madencilik kuruluşları ve üniverisitelerimızle ilişkiler ku
rulması ve yürütülmesini düzenler. 

Teknik ve idarî işlerle uğraşan personelin ve madencilik sahasında çalışan ve çalışacak olan di
ğer teknik personelin eğitimi ve yetiştirilmesi işlerin4, düzenler. 

Maden arama ve işletme faaliyetlerini, üretim ve imraratı takibeder. Maden, cevherlerimizin tah
lili ve değerlendirilmesi için gerekli etüt ve incelemeleri yapar veya yaptırır. Hizmet için lüzumlu 
istatistikleri tutar. 

Genel Müdürlüğün yayın işlerini yönetir. 
K) Altıncı Daire Başkanlığı; Maden İşleri Genel Müdürlüğünün personel, levazım, ayniyat, 

bütçe, tahakkuk, masraf, evrak, dosya, arşiv ve sair idarî işlerini yürütür. 
L) Daire başkanlıkları, Genel Müdür tarafından verilecek diğer işleri de yapar. 

Ta^ra kuruluşunun görevi : 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Atamalar : 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hüskümieıti'lı teklifi) 

D) Bölıge başmühendislikleri; adedi, çevresi ve merkezleri, kadroları, genel müdürün teklifi 
üzerine Bakan tarafından tespit olunur. 

Bölge başmühendislikleri genel müdürün teklifi üzerine Bakan, diğer personel genel müdür ta
rafından atanır. 

E) Maden müdürlüğü ve maden memurluğu kurulacak iller ve kadroları, genel müdürün tek
lifi üzerine Bakan tarafından tespit edilir. 

İl maden müdürleri ve il maden memuriaırı ile mühendislerin atanmaları genel müdüre, bunlar 
dışında kalan diğer personelin atanmaları da il idaresi kanununa göre valilere aittir. 

(DÖLÜM : III 

Maden Kanununa ve bu kanuna bâzı ek ve geçici maddeler eklenmesi : 

MADDE 9. — 6309 sayılı Maden Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

Aramalara açılması lâzımgelen sahalar ve kamu tüzel kişilerine ait müracaatlar : 

EK MADDE 1. — Bu kanunun 13 ncü maddesinin (B) ve (0) bentlerinde gösterilen kamu tüzel 
kişileri tarafından yapılıp, Maden Kanununa göre aramalara açılmıası lâzımgelen sahalara kısmen 
veya tamamen tedahül eden arama müracaatları ile tedahül eden sahalar hakkında aşağıdaki hü
kümler uygulanır. 

a) İKamu tüzel kişilerine ait müracaatların, aramalara açılması gereken sahalara tedahül sebe
biyle taksiri veya reddi söz konusu olmaz, aramalara açılması lâzımgelen sahalar tedahülleri nispe
tinde bu müracaatların şümulüne dahil olup, buna g'âfe işlemleri yürütülür. 

b) Tedahül eden sahaların, kamu tüzel kişilerine ait müracaat sahası dışında kalan lasımları, 
Maden Kanununun ilgili hükümlerine göre aramalara açılır. 

Kamu tüzel kişilerine ait maden arama ve işletme sahalarının genişliği : 

EK MADDE 2. — Kamu tüzel kişileri tarafından arama ruhsatnamesi istenilen sahaların 20 000 . 
hektara kadar genişlikte alınması caizdik*. Maden Kanununun 20, 25 nei maddelerinde gösterilen 
arama sahaları genişliği ile ilgili hükümleri, kamu tüzel kişilerine ait müracaatlar için bu esasa gö
re uygulanır. 

Kamu tüzel kişilerine ait işletme hakkı talepli sahalar genişlik bakımından, Maden Kanununun 
46 ncı maddesinde bu konuda gösterilen azamî genişlik kaydından istisna ödilmjştir. 

Maden sahalarında Bakanlıkça re'sen yaptırılacak istikşaf, tetkik ve aramalar : 

EK MADDE 3. — Tekaddüm hakkı, ariama ve işletme ruhsatnameli, imtiyazlı ve işletme hakkı 
talepli sahalarla bulunmuş maden sahalarında lüzum görülen haillerlde Enerji ve Tabu Kaynıaiklar 
Bakanlığı tarafından, istikşaf, tetkik ve arama ameliyeleri re'sen yaptırılaMlir. 
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(Geçici Komisyonun değiştirici) 

MADDE 9. — Maden işleri G-enel Müdürlüğünde sözleşmeli, personel istihdamı caizdir. Ancak 
hangi hizmetlerin sözleşme ile yürütüleceği Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının teklifi üze
rine Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin mütalâası alınmak suretiyle Bakanlar Ku
rulunca tespit olunur. 

BÖLÜM : III 

Maden Kanununa ve bu kanuna bâzı ek ve geçici madeler eklenmesi 

MADDE 10. — 6309 sayılı Maden Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

Maden sahalarında Bakanlıkça re'sen yaptırılacak istikşaf, tetkik ve aramalar : 

EK MADDE 1. — Tasarının ek 3 ncü maddesi 1 nci madde olanak kabul edilmdıştkv 
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•-(Hüküımietin ifeklifi) 

Bakanlıkça yaptırılacak bu ameliyelere saha ve hak sahibi engel olmaz, Ancak, bu hususta 
girişilecek faaliyetin sahadaki işletme faaliyetine zarar vermemesi şarttır, 

İşletme hakkı talepli, işletme ruhsatnameli veya işletme imtiyazlı maden sahalarında Bakan
lıkça re'sen yaptırılacak tetkik ve aramalar sonunda elde edilecek sonuçlara göre işletme 
şartnamesi hükümlerinde gerekli değiş,ildikler yapılabilir. Bu takdirde 52 nci maddenin 2 nci 
fıkrası hükmü saklıdır. 

Kanunda süre tayin edilmemiş haller : 

EK MADDE 4. — Maden Kanununun veya diğer kanunların maden arama ve işletme hakkı 
sahiplerine yüklediği bir yüküm, görev veya mükellefiyetin yerine getirilmesi için, Kanunun süre 
tayin etmemiş olduğu hallerde, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca işin icabına göre bir 
aydan az bir yıldan çok olmamak üzere bir süre tayin edilmek suretiyle gerekenin yerline ge
tirilmesi lüzumu, aksi takdirde uygulanacak m üeyyide ilgiliye tebliğ olunur. 

(Süresi içinde gereğinin yerine getirilmemesi h alinde, tebliğde gösterilen müeyyidenin uygu
lanması yoluna gidilir. 

Devletçe işletilecek madenler : 
EK MADDE 5. — Maden Kanunu kapsamına giren maddelerden ve maden kömürü ve Bor 

tuzu madenlerinin aranması, işletilmesi ve üzerlerinde hak iktisabı hususlarında aşağıdaki hü
kümler uygulanır. 

I - Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan bütün maden kömürü ve Bor tuzları 
(Bor'un her türlü alkali ve toprak alkali birleşikleri) madenlerinin aranması ve işletilmesi, 
sermayelerinin tamamı Devlete ait Kamu iktisadî Kuruluşları ile gelirleri genel bütçeden kar
şılanan ve kanunla kurulmuş bulunan kuruluşlara ayrılmıştır. 

II - Ancak, bu kuruluşlar nicelik ve nitelikleri bakımından kendileri tarafından işletilme-
leıinde lüzum ve zaruret bulunmayan önemsiz maden kömürü yataklarını, belli plân ve projelere 
foağlasmak ve bu hususta Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından izin almak şartı ile, Ma
den Kanununun (13, 62, 64) maddelerinin yetkili kıldığı diğer gerçek veya tüzel kişilere de 
işlettirebiürler. 

III. - Bu kanunun yürürlüğe konulduğu tarihten itibaren gerçek veya özel hukuk tüzel 
kişileri, ile (I) nci bent hükmü dışında kalan kamu tüzel kişileri, maden kömürü ve Bor tuzu ma
denleri üzerinde tekaddüm, arama, işletme talebi veya işletme hakkı elde edemezler. 

IV. - Bu kanunun yürürlüğe konulmasından önce maden kömürü üzerinde elde edilmiş 
bulunan haklar saklı olup, Maden Kanunu hükümlerine tabidir. Şu kadar ki; bu kayıt bunlar 
hakkında Ek 6 nci madde hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil edemez. 

Devletçe işletilebilecek madenler üzerindeki hakların geri cdınması : 

EK MADDE 6. — Yukarıdaki Ek Madde 5'te aranması ve işletilmesi Devlete ayrılan ma
den kömürü ve Bor tuzu madenleri üzerinde bu kanunun yürürlüğe konulmasından önce elde 
edilmiş bulunan tekaddüm arama, işletme talebi ve işletme hakkı için aşağıdaki hükümler uy
gulanır. 

I. - Bu gibi maden kömürü haklarını geri almaya ve bunları ek 5 nci maddenin 1 nci ben
dinde gösterilen nitelikteki kuruluşlara devir ve intikal ettirmeye Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı yetkilidir. Almış sırası ve şartlan Bakanlıkça tespit edilir. 

II. - Bundan önce Bor tuzu madenleri üzerinde elde edilmiş bulunan hakların tamamı, 
Enierj'i ve Tabiî E&fmM&r Bakanlığınca bu kanun yürürlüğe konulduğu tarihte geri alınır. Key
fiyet madenlerin kayıt ve sicillerine işlettirilir. Ek 5 nci maddenin 1 nci bendinde gösteri
len nitelikteki kuruluşlara 2 ay içlinde devir ve intikal ettirilir. 
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Iıanunda süre tâyin edilmemiş haller : 

EK MADDE 2. — Tasarıaun ek 4 ncü nıadde3i ek ikinci madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 
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III. - Yukarıdaki hükümlere göre geri alman maden haklarının sahiplerine yapılacak öde
melerin tespiti ve ödeme şartları, sahaların devir ve intikali ile ilgili işlemler özel kanunda 
gösterilen usul ve esaslara göre yürütülür. 

Devletçe geri alman maden haklarına ait süreler : 

EK MADDE 7. — Bu kanunun Ek 6 ncı maddesine göre geri alman maden kömürü ve Bor 
tuzu madenleri ile ilgili tekaddüm, arama, işletme talebi ve işletme hakları için gerek kanun 
gerekse idarece verilmiş olan süreler, geri alınma işlemlerinin tamamlanmasına kadar işlemez. 

Bu kanunun Ek 5, 6 v-e 7 nci maddeleri hükümlerinin uygulanması şekli ve usulü »yönetme
likle düzenlenir. 

Geçici maddeler : 

MADDE 10. — 6309 sayılı Maden Kanunun a aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

Mevcut hakların 18. nci maddeye uydurulması : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan müra
caatlarla verilmiş olan arama, işletme ruhsatnameleri ve işletme imtiyazlarının sahipleri, sa
halarını belirleyen sınır noktalarının 1/25 000 ölçekli haritalarda gösterilmesini sağlayacak 
Ölçü, hesabat ve tersimatı, bu konuda çıkarılacak olan yönetmelikte belirtilecek esas ve usule 
göre yaptırmak ve 1 yıl içinde Bakanlığa tev di etmek zorundadırlar. 

Bir yıl içinde bir kaç defa evrak verilmesi mümkündür. Ancak bu süre hiçbir şekilde 
uzatılamaz ve yenileııemez. 

Bu hükme uymayanlar maden arama müracaatı, arama ruhsatnamesi veya işletme hakkı 
taleplerinden (57. nci1 maddeden yararlananlar dahil) vazgeçmiş sayılırlar. 

İşletme ruhsatı ve imtiyazlı saha sahiplerinden bu zorunlüğu yerine getirmeyenlerin veya 
yetersiz evrak verenlerin haritaları Bakanlıkça yaptırılarak masrafları teminatlarından kar
şılanır yetmediği takdirde 52. nci madde hükümlerine göre tamamlatılır. Bu haritaların 
tasdikli birer örnekleri sicildeki dosyasına konulur. 

Bu işlemlerin yerine getirilmesinde 657 sayılı Devlet Memurları ve Harcırah kanunları hü
kümleri uygulanmaz. 

13} 62 ve 64 ncü maddelere intibak : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe konulmasından önce, Türk Ticaret Kanu
nuna göre kurulmuş şirketler tarafından kazanılmış buhmah maden haklan saklıdır. Bunlar
dan Maden Kanununun, bu kanunla değişik 13, 62 ve 64 ncü maddelerine intibak etmeleri 
şartı istenmez. Şu kadar ki, bu istisna hükmü, bu kabil şirketler uhdesindeki maden hak
larının gerek Maden Kanununun 39, 53, 58, 87, 148, 149 ve 150 nci maddelerine göre ve 
gerekse diğer yollarla yapılacak devir vıe intikallerde bahis konusu şartın aranmasına mani 
teşkil edemez. 

İşletme faaliyetine başlanmayan maden sahaları : 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bıı kanunun yürürlüğe konulduğu tarihten önce, 75 nci madde hü
kümlerine uyularak normal işletme faal'i'yetine ballanması için sahiplerine son ihtar yapılmış 
bulunan işletme ruhsatnameli veya işletme imtiyazlı maden sahalarından ' 
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(Geçici Komisyonun değiştirî§i) 

Geçici maddeler : 

MADDE 11. — 6309 sayılı Maden Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

Mevcut lıaklann 18 nci maddeye uydurulması: 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasannın geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İşletme faaliyetine başlanmayan maden saltaları : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasannın geçici 3 ncü maddesi geçici 2 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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(Hüiküımieıtin. Iteklifi) 

a) Normal işletme faaliyetine başlamayanlar hakkında girişilmiş olan işletme -hakkı fesiıh iş
lemleri yürütülür. 

Ib) Mahallinde gerekli tetkikler yaptırılarak müddetinde faaliyete geçmemiş olanlar hakkında 
da işletme hakkının feshi yoluna gidilir. 

Eski taleplere ait masraf avansı: 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe konulmasından önce yapılmış olan arama ve 
işletme hakkı yenileme, uzatma, imtiyaza çevrilme ve birleştirme taleplerinin 144 ncü madde hü
kümlerine intibakı usul ve esasları aşağıda gösterilmiştir : 

1. Maden Kanununun, bu kanunla değiştirilen 144 ncü maddesine göre bir aylık son ihtar da 
yapıldığı halde masraf avansını ödemeyen talepler reddolunur. 

2. Müddetleri içinde masraf avansını yatırmış olan talepler 144 ncü maddeye intibak etmiş 
sayılır. 

3. Ksndilerine bu konuda hiç tebligat yapıl tıamıış veya yapılan ilk tebliğ hükümleri yerine 
geitirilmemiş talep sahiplerine talebin mahiyeti ye safhası itibariyle 144 ncü maddenin illgili hü
kümlerine g*öre iki ay zarfında gerekli masraf avansını tevdi etmeleri lüzumu ihtar olunur. 

Gereği yerine getirilen taleplere ait işlemler yürütülür. Aksi takdirde reddolunur. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Arama hakkı talebi, arama ruhsatı, işletme hakkı taleibli, işletme ruh
sat ve imtiyazı safhalarında bulunan maden haklaTinın sahipleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten başlayarak 1 yıl içerisinde Enerji ve TaMî Kavnaklar Bakanlığına bir dilekçe ile başvu
rarak işlemlerinin durumu hakkında bilgi istemek zorundadırlar. 

Hak sahibi bu dilekçede kimliğini, en son kanını ikametgâh adresini, ruhsatname numarasını, 
maden hakkına ait işlem dosyasındaki referans işaret ve sayılarının tümünü bildirmekle yüküm
lüdür. 

Bu dilekçinin iadeli taahhütlü olarak postayla veya noter aracılığıyle tevdii gereklidir. 
Süresi içinde yukarıdaki yükümlüliMerini yerine getirmeyen maden hakkı sahipleri hakla

rından vaageçmiş sayılırlar. 

MADDE 11. — Bu kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

D ev r olunan t§ - Kayıt ve Demirbaşlar : 

GEÇİCİ MADDE 6. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Maden Dairesi Başkanlığında 
bulunan iş, dosya, evrak ve kayıtlar her türlü kırtasiye, malzeme ve demirbaşlar bu kanunun 
yürürlüğe konulması tarihinden itibaren Maden işleri Genel Müdürlüğüne devrolunur. 

Personel : 

GEÇİCİ MADDE 7. — Enerji ve TaJMî Kaynaklar Bakanlığı Maden Dairesi Başkanlığında çalı
şan personel hiç bir atama ve işe başlama işlemlerine lüzum kalmadan, mevcut statüleriyle Maden 
işleri Genel Müdürlüğündeki görevlerine devam ederler. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince Genel Müdürlüğe tahsis olunacak kadrolara, 
sözü geçen personelin atanmaları, bu kanun hükümlerine göre Genel Müdürlükçe yapılır. Bu iş 
lemler bir ay içinde bitirilir. 
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(Greçiei Komisyonun değiştirişi) 

Eski taleplere ait masraf avansı : 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının geçici 4 ncü maddesi geçici 3 ncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Arama hakkı talebi, sahipleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
başlayarak 1 yıl içerisinde Enerji ve »Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bir dilekçe ile başvurarak iş
lemlerinin durumu hakkında bilgi istemek zorundadırlar. 

Hak sahibi bu dilekçede kimliğini, en son kanunî ikâmetgâh adresini, ruhsatname numarasını, ma
den hakkına ait işlem dosyasındaki referans işaret ve sayılarının tümünü bildirmekle yükümlü
dürler. 

Bu dilekçenin iadeli taahhütlü olarak postayla veya noter aracılığıyle tevdii gereklidir. 
Süresi içinde yukardaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen maden haki sahipleri hakların

dan vazgeçmiş sayılırlar. 

MADDE 12. — Bu kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

Devrolunan iş - kayıt ve demirbaşlar : 

GEÇİCİ MADDE 5. — Tasarının geçici 6 ncı maddesi geçici 5 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Personel : 
GEÇİCİ MADDE 6. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Maden Dairesi Başkanlığında ça

lışan personel müktesep hakları saklı kalmak üzere Maden işleri Genel Müdürlüğündeki görevle
rin© devam ederler. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince Genel Müdürlüğe tahsis olunacak kadrolara, 
sözü geçen personelin atanmaları, bu kanun hükümlerine göre Genel Müdürlükçe yapılır. 

Bu işlemler bir ay içinde bitirilir. 
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(Hükümetini IteMifi) 

Yürürlük ve yürütme : 

MADDE 12. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
N. Erim 

Devlet Bakanı 
t. öztrak 

Dışişleni Bakanı 
H. Bay ülken 

Ticaret Bakamı 
N. Talû 

Ulaştırana Bakanı 
B. Danışman 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. Y. Akçal 

Devlet Bakanı 
D. Kitapk 

Adalet Bakanı 
8. Büğe 

Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
C. Aykan 

Çalışma Bakanı 
A. R. Uzuner 

İmar ve İskân Bakanı 
8. Bingöl 

Devlet Bakanı 
AA. 

MÜH Savunma Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
î. Arar 

Güm. ve Tekel Bakamı 
H. Özalp 

Sanayi ve Tek. Bakamı 
M. Erez 

Köy İşleri Bakamı 
N. Sönmez 

31 . 1 . 1972 

Devlet Bakamı 
/. Karaöz 

İçişleri Bakamı 
F. Kubat 

Bayındırlık Bakanı 
M. öztekin 

Tarım Bakanı V. 
8. tnal 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
N. Devres 

Oraıam Bakanı 
8. tnal 

Gençlik ve Spor Bakamı 
A. Kardküçük 
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.(Geçici Komisyonun değiştirdi) 

Yürürlük ve yürütme : 

MADDE 13. — Tasarının 12 nci maddesi 13 ncü madde olarak aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 13 ncü maddesi 14 ncü madde olarak aynen kaibul edilmiştir. 
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Muhalefet Notu : 

1. — İşbu tasarıda yapılan değişiklikler yurt çıkarları ile bağdaşmamaktadır. 

2. — işbu tasarı, yapılan değişikliklerle reform niteliğini kaybetmiştir. 

3. — Hükümet, tasarısının reform niteliğine komisyonda sahip çıkmamıştır. 
l/mir 

Kemal Önder 
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Geçici Komisyondan çıkan Maden Reformu kanun tasarısına muhalefet şerhi: 

Doğal kaynaklarımızdan olan ve memleketimiz için büyük önemi bulunan madenlerimizin daha 
verimli, daha süratli arama ve işletilmesini mümkün kılmak, bu çalışmalarda Devlete daha geniş 
ağırlık vererek Hazine gelirlerini artırmak dölayısıylo memleket kalkınmasını hızlandırmak mafcsa-
dıyle hazırlanarak Meclise sunulan Maden Reformu kanun tasarısının Geçici Komisyonda görüşül
mesi sırasında kamu sektörüne arama ve işletmede öncelik ve ağırlık tanıyan 23 ncü maddenin il
gili fıkrası ise, ek 1, 2, 5 ve 6 ncı maddelerinin tasarıdan çıkarılması; yabancılara arama ruhsatı ve 
işletme imtiyazlarını meneden 13, 62 ve 64 ncü maddeler değiştirilmiş ve yabancı sermayeye yur
dumuzda maden arama ve işletme hakkı tanınmış olduğundan ve bu hususları da memleketimiz, için 
sakıncalı bulduğumdan kanun tasarısına muhalifim. 17 . 12 . 1972 

Geçici Komisyon Üyesi 
Kayseri Milletvekili 

Mehmet Yüceler 
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Maden Kanununa eklenecek muhalefet şerhim: 

Hükümetin getirdiği Madencilik Kanunu Reform tasarısının üç önemli yönü vardı. 
1. Madencilikte Devlete öncelik tanınacaktı, 
2. Yabancılara arama ve işletme hakkı tanınmayacaktı, 
3. Eski kanundaki idare ve muameledeki eksi/k olan boşluklar doldurulacaktı, 
Fakat bunlardan; 
1. Kamu sektörüne aramada öncelik: taşıyan 23 ncü maddenin bununla ilgili fıkrası ile çalışma

da ağırlık tanıyan ek 1, 2, 5 ve 6 ncı maddeler tasarıdan tamamen çıkarılmıştır. 
2. Yabancıların arama ruhsatı ve işletme imtiyazlarını mened'en 13, 62 ve 64 neü maddeler de

ğiştirilmiş ve yabancı sermayeye yurdumuzda maden arama ve işletme hakları' tanınmıştır. 
Kanun tasarısı G-eçici Komisyonda bu iki önemli noktada Atatürkçü görüşten tamamen saptırıl

dığı gibi reform niteliğini de kaybetmiş olduğundan muhalifim. 
Ayrıntılı açıklamalarımı Meclis müzakereleri' sırasında yapacağım. 

Zonguldak MIlletveikfM 
Hüseyin Bcvytürk 
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