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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Genel Kurulda çoğunluğun bulunmadığı, iki otu
rumda da yapılan yoklamalar sonucunda anlaşıldığın
dan; 

30 Ocak 1975 Perşembe günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 16,13'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
A. Çakmak 
Divan Üyesi 

içel 
O. Mavioğlu 

Divan Üyesi 
Siirt 

/ Arıkan 
Divan Üyesi 
Kastamonu 
M. Keskin 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

30 , 1 . 1975 Perşembe 

Yazılı sorular 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut-

lu'nun, Millet Meclisi personeline ve bazı satınalma-
lara ilişkin MiHet Meclisi' Başkanından yazılı soru 
önergesi (7/367) 

2. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, Ba

lıkesir ilinin okul ve öğretmen sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/368) 

3. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, T. C. Emekli Sandığının yatırımları ile işti
rakçilerinin durumuna ilişkin Maliye Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/369) 

..».. »>-••« 

— 314 — 



M. Meclisi B : 33 30 . 1 . 1975 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak. 

DİVAN ÜYELERİ : Orai Mavioğla (İçel) İdris Arıkan (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 33 ncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Işıklı cihazla yoklama yapılacaktır, 
Sayın üyelerin yoklamaya katılmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Halen toplantı durumunda bulunan, 

Plan Komisyonundaki üye arkadaşlarımızla birlikte 
çoğunluğumuz vardır. Görüşmelere başlıyoruz. 

1. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, işçi emeklilerinin durumu hakkında gündem 
dışı konuşması ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şi-
de'nin cevabi. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteklerini karşı
lamak istiyorum. 

Kayseri Milletvekili Sayın Tufan Doğan Avşargil, 
işçi emeklilerinin durumu ile ilgili olarak, buyurun. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; ilgi duyacağınıza 
inandığım bir konuyu, işçi emeklileri konusunu hu
zurunuza getirmek üzere söz aldım. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de bugün,, bir işçi 
emekleri sorunu vardır. Bunların süratle çözüm bek
leyen meseleleri ve bunları insan gibi yaşama olanak
larına kavuşturma sorunu "vardır. Bu konuda yurdun 
çeşitli bölgelerinden mektuplar da gelmektedir. Kur
dukları dernekler yoluyle, konuyu basında yansıtma, 
Meclis kürsüsüne, Hükümet yetkililerine duyurma ça
bası içerisine girmişlerdir. 

Bufün, sayıları 220 bini aşan, aile fertleriyle birlik
te 1,5 milyona ulaşan emekli işçi, onların dul ve yetim
leri, ayda 540 ilâ 800 lira arasında değişen bir maaşla 
geçinmek zorundadırlar. Hayatın bugünkü güçlü ko
şulları altında, bu son derece gülünç bir rakamdır. 

Gıda maddelerinin fiyatları, orta halli bir ailenin 
zor beslenebileceği bir düzeye ulaşmıştır. Buna rağ-

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Komisyon da
ğıldı efendim. 

BAŞKAN — Bize Başkanlıktan gelen tezkereye 
göre, Plan Komisyonu toplantı halinde; dahil olan ar
kadaşlarımızı da bildirdiler, Çoğunluğumuz vardır, gö
rüşmelere başlıyoruz. 

men yiyecektir; çünkü onun da acıkan bir midesi var
dır. Giyinecektir; çünkü anasından, günün koşullarına 
göre değişen ve eskimeyen giysilerle doğmamıştır. Isı
nacaktır, barınacaktır. O da henüz emekli olmayan iş
çiler gibi, Devlet memurları gibi insandır, yasal hak
lara sahiptir. Devlet onların özlük haklarını düzene 
koymakla yükümlüdür. 

İşçi emeklileri, hayatlarının gencecik yıllarını, 
ömürlerini törpüleyerek, yine çok güç koşullar altın
da bu millete hizmet ederek geçirmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, çalışan işçiler; asgari ücret
ten, toplu sözleşmelerin kendilerine sağladığı haklar
dan, eş ve çocuklarına Sosyal Sigortalar Kurumu Has
tanelerinde parasız bakılma olanağından faydalanmak
tadırlar. Memurların özlük, emekli haklarını Emekli 
Sandığı düzenliyor. Hayatın ağırlaşan yükü karşısın
da, bütçe yasalarıyla katsayı artıyor, kararnamelerle 
yan ödenekler değişiyor, her sınıftan memur ve işçi 
haklı olarak korunmaya çalışılıyor. Gider ve gelir 
arasında bir denge kurulma yolu seçiliyor, ama emekli 
işçiler, onların dul ve yetimleri, piyasa fiyatları, geçim 
endeksi ne olursa olsun değişmeyen ayda aldıkları 540 
lirayla yaşamalarını devam ettirme zorunluğuyle baş-
başa bırakılıyor. Bunda adalet yoktur; bunu Anayasa
mızın eşitlik ilkesiyle bağdaştırmak da mümkün değil
dir. 

Konuyu Parlamentomuzun değerli üyeleri bildiği 
için, bu konuda yapılmış bazı kanun teklifleri var-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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dır. Hatta, Ecevit Hükümeti zamanında hazırlanmış 
bir tasarı da mevcuttur. Sayın Irmak Hükümeti de 
konunun üzerine eğilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu haksızlığın giderilmesi için 
işçi emeklilerinin alacakları maaş, en az, asgari ücret 
düzeyine çıkarılmalıdır; 1200 liraya ulaşmalıdır. Mes
ken kredisi verilmelidir. Çocuklarının Sosyal Sigorta
lar hastanesinde parasız tedavisi yapılmalıdır. Maaşlar, 
asgari ücretler nasıl yasal değişikliğe ihtiyaç kalmadan 
iki yılda bir düzenleniyor ise, o şekilde ayarlanmalı
dır. Emekli işçilerin maaş durumlarını düzenleyecek 
yasa, 31 . 12 . 1974 tarihine kadar emekli olan işçi
leri de kapsamına almalıdır. 

Zor koşullar altında geçim sıkıntısı çeken, ekmek 
kavgası- veren emekli işçi, dul ve yetimleri adına Sayın 
Başbakandan rica ediyorum; bu konudaki tasarı sü
ratle Meclislere sevk edilmeli ve ivedilikle çıkarılmalı
dır. 

Bu umutla sayın Divana ve Yüce Meclise saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avşargil. 
Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Sadık Side, buyuru

nuz efendim cevap vermek üzere. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 
Sayın milletvekilinin sorduğu ve kısa sürede halle

dilmesini istediği kanun tasarısı, halen Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
Başkanlığına intikal etmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca Hükümetimiz, bugünkü tarihle sevk ettiği 
bir tezkereyle bu kanun tasarısının öncelikle görüşül
mesini talep etmiş bulunmaktadır. Kanun, 540 ilâ 840 
lira arasında ücret almakta olup, gerçekten günün ağır 
şartları altında geçinemez durumda olan işçi emeklile-. 
rimize, üç ayrı konuda hizmet getirmektedir. 

Bunlardan en önemlisi, yaşlı insanların, herkesten 
daha fazla musap olduğu hastalıklara karşı eş ve ço
cuklarının sağlık yardımlarına kavuşturulması. 

İkincisi, taban ücretlerinin asgari ücretle ayarlana
bilecek bir seviyede tutulması ve bundan böyle her 
asgari ücret değiştikçe taban ücretlerinin bu ölçüde de
ğerlendirilmesi. 

Üçüncü kademede de, bütün maaş kademelerine 
% 25 ölçüsünde zam yapılmasını öngörmektedir. 

Tasarımıza ek bir başka tasarı ise; 991 sayılı Ka
nuna bağlı olan Demiryolu İşçileri Emekli Sandığı ve 
Askerî İşyerleri Tekaüt ve Muavenet Sandığına bağlı 
olup, Sosyal Sigortalara aktarılmış bulunan işçilerin 
belli bir mahkûmiyet sonrası maaşları kesilmekte idi. 

Bu kimselere herhangi bir sebeple verilen ceza, maaş
ları kesilmek suretiyle eş ve çocuklarına da intikal et
tiriliyordu. Getirdiğimiz tasarı, böyle bir ceza sonucu 
maaşlann kesilmemesi, haksız yere eş ve çocuklarının 
cezalandırılmamasını temin etmek içindir. 

Bugüne göre 540 ilâ 840 lira arasında ücret alan 
işçi emeklilerimizin sayısı, maalesef sayın milletvekili
mizin söylediği durumdadır. Maluliyetten maaş alan
lara göre 540 ilâ 840 lira arasında ücret alanların sayısı 
topyekûn bu kolda ücret alanlara göre % 70'i bulmak
tadır. Yaşlılık maaşı alanlar içerisinde bu düşük maaşı 
alanların nispeti de % 56 küsurdur. 

Hükümetimiz bu kanunun çok mübrem tarafı se
bebiyle kısa sürede görüşülmesini, kanunda belli bir 
revizyon yapıldıktan sonra Meclise şevkini uygun bul
muş ve az evvel arz ettiğim şekilde Komisyona kadar 
intikal ettirmiş bulunmaktadır. 

Çok kısa zamanda kanunun çıkmasını, menfaat sı
nırının 1972 olarak tespit mecburiyetinin de olduğunu 
belirterek bundan sonraki çalışmaların yüce Mecliste ve 
ilgili komisyonlarda süratli gideceğine inanarak hepini
zi saygıyle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, ilâç so^ 
runu hakkında gündem dışı konuşman ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in cevabı. 

BAŞKAN — İlâç sorunu ile ilgili olarak Sivas Mil
letvekili Sayın Akova, buyurun. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Memleketimizde, basında da yer alan ve hasta va
tandaşların ıstırabını hayli artıran bir konu vardır. 
Eczanelerde çeşitli ilâçların bulunmayışı, maalesef pek 
çok kimselerin de ölümüne sebep olmuştur. 

Bendeniz bu konuyu Meclise getirmiş bulunuyo
rum. Ben bir doktor değilim, bir eczacı da değilim; ay
nı zamanda, bu ilâçları imal eden kimse de değilim. 
Sadece vatandaşın sesini yüce Meclise getirmiş bulun
maktayım. 

Antibiyotikler kategorisine dahil ilâçlar bugün ec
zanelerde bulunmamaktadır. Antifiloj istik ilâçlar maa
lesef eczanelerimizde yoktur. Epilepsi sınıfına giren 
ilâçlar bugün eczaneden kalkmıştır. Gördüğüm bir 
hastanın halini, maalesef, arz etmek durumundayım. 
Vatandaşımız yavrusunu çocuk doktoruna götürmüş, 
çocuk doktoru reçete vermiştir. Reçete yazılı ilâçları, 
eczane eczane gezmek suretiyle de olsa bulamamıştır 
ve bu yavru ölüme terk edilmiştir. 
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Sağlık Bakanlığı, ilâç imalâtcılarıyle pazarlık usulü 
ilâç fiyatlarını tespit etmekte imiş. Basın bunu dile ge
tirdi ve fakat Sağlık Bakanlığınca maalesef bir tekzip 
yapılmadı. 

O halde sınaî maliyet diye bir sistemle değil, fev
kalâde iptidaî bir usul ile, yani pazarlıkla fiyat tespit 
edilmektedir. Bu da Bakanlığın görüntüsünü bozmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Bakanlık, fiyat artışları 
sonucu doğan bugünkü ilâç buhranının tedbirlerini za
manında almalı ve bu işi o kadar hassasiyetle yapma
lıydı ki, hastasına ilâç arayan kimse bu buhranın far
kına varmamak idi. 

Netice olarak söylemek istiyorum ki, Bakanlık ile 
ilâç imalâtçıları ve eczaneler arasındaki kişisel veya ti
carî mücadeleler aziz vatandaşı rencide etmemelidir 
ve kavganın faturası vatandaşa ödetilmemek gerekirdi. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz şimdi iki soruyu 
sayın Hükümete yöneltmek istiyorum : 

1. — ilâçsızlık yüzünden ölen vatandaş var mıdır? 
(Ben biliyorum ki vardır.) 

2. — Çaresi nasıl olursa olsun, vatandaş istediği 
ilâcı, hangi tarihten itibaren bulmaya başlayacaktır? 

Bugünkü basında Sayın Sağlık Bakanımızın temina
tı üzerine eczanelerde boykota gidilmeyeceği yazılmak
tadır. Fakat bu bir teminat değildir. Vatandaş eczane
lerde bu ilâcı bulamayacaktır. Bakanlığın bu hususta 
gerekli ve âcil tedbirleri almasını bekliyor, yüce Mec
lise saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akova. 
Cevap vermek üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanı Sayın Kemal Demir, buyurun efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; 

İlâç konusu bir süredir, kamuoyunu ve tabiatiyle 
Yüce Parlamentoyu da yakından ilgilendirmektedir. 
ilâç fiyatları 1972 yılından bu yana sınaî maliyet siste
mi esasına göre, bir kararname gereği, bir kararname 
uyarınca tespit edilmektedir. 

Yine bu kararnamenin bir maddesi uyarınca, mali
yetine % 20 den fazla artış gelmiş olan bir kısım ilâç
ların fiyatları yeniden tespit edilmiş ve bu tespitte fi
yatı artan bu ilâçlardaki fiyat artışlarının aynı oranda 
halkımıza, ilâcı kullanan halkımıza yansımaması için, 
Bakanlık, imalâtçı, depocu ve eczacı kârlarından ayrı 
ayrı kâr oranları üzerinden % 20 şer indirim yapma su
retiyle fiyat tespiti yoluna gitmiştir. Bu kararını, Fiyat 
Kontrol Komitesinin yazılı uyarısını da dikkate alarak 

ve Fiyat Kontrol Komitesi dahil mevcut uygulamaları 
da dikkate alarak vermiştir. Böylece imalâtçının kâr 
oranından % 20 indirim yapılmış % 12,5 dan % 10'a, 
depocunun kâr oranı % 9 dan % 7 ye, eczacının kâr 
oranı da % 25 ten % 20 ye indirilmiş ve böylece ye
ni ilâç fiyatları hazırlanmıştır. 

Bu uygulamayı takip eden dönemde, depocu ve 
eczacılarımız, bildiğiniz gibi bir günlük bir uyarı dire
nişine geçmişlerdir. O tarihten bu tarafa, gerçekten bir 
kısım eczaneler, fiyatı artan ilâçları alıp satmamakta 
da' direndikleri için, halkımız bazı ilâçları bulmakta 
müşkülât ile karşı karşıya kalmıştır. 

Türk eczacısının temsil eden en üst yasal kuruluş 
Türk Eczacılar Birliğidir. Bu birlik yöneticileriyle yap
tığımız müteaddit görüşmeler sonunda, dün, birlik ge
nel sekreterinin de basına yansıttığı noktaya gelinmiş
tir. Bugün depocular, imalâtçılardan aldıkları ilaçlan 
eczacılara devretmekte, satışını yapmakta; eczacıları
mız da, halka ulaştırmaya bölge bölge başlamış bulun
maktadırlar. Bakanlık olarak bu gelişimi, yakından, 
saati saatma yakından takip etmekteyiz. Aslında, dün 
Eczacılar Birliği tarafından basına intikâl ettirilen bil
diride de söz konusu edilen; Bakanlıkla ve özellikle 
Sağlık Bakanı ile yapılan görüşmeler sonucunda, Baka
nın da beyanatını teminat sayarak başlamış olan bu 
uygulama, eczacı kesiminin bazı sorunlarının mevcudi
yetini bilerek, bu sorunlara çözüm arama noktasından 
hareketle ulaşılmıştır. 

Ülkemizde eczacı kesimi, halkımıza ilâcı bilgi ile 
ulaştıran bir kesimdir. Yüksek öğrenim görmüşlerdir. 
Sorunları da vardır; ama Bütçe Karma Komisyonun
da da belirtmeye çalıştığım gibi, aslında eczacılarımız 
sorunlarını teşhiste yanılgı içindedirler. Karşılıklı gö
rüşmelerimiz sonunda bugün, buna doğru teşhis ko
nulduğunu zannediyorum. 

Yanılgı içindedirler. Çünkü bugün Türkiye'de, 
10 260 küsur eczacılık öğrencisi vardır. Bunlar yarın 
teker teker mezun olacaklar ve kamudan görev isti-
yecekler veyahutda eczane açacaklardır. Yalnız 1974 
yılında 580 yeni eczane açılmıştır ve Türkiye'de yak
laşık olarak mevcut olan 4 binin üzerindeki eczane
nin yarısına yakını üç büyük şehrin merkezindedir. 

Bir eczanenin yanında yeni açılan bir eczanenin, 
eskiden mevcut olan eczanenin gelirlerini paylaşaca
ğı şüphesizdir. Her geçen gün, hele son aylarda gün
de yaklaşık dört eczane açılmaktadır. Her yeni açı
lan eczane, yamnda açıldığı eczanenin kârını paylaş
maya devam ettikçe ve yalnız bir yılda, 1973 - 1974 
öğrenim döneminin sonunda, 1 160 yeni eczacı me-
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zun oldukça, elbetteki eczacıların sorunları olacaktır. 
Böylece, bu sorunların başında istihdam politikası 
gelmektedir, eczanelerin yurt düzeyine dengeli dağı
lımı politikası gelmektedir ve eczacılarımızın da üze
rinde hassasiyetle durdukları, maliyeti esas almak su
retiyle maliyet + kâr sistemini getirmiş olan sınaî 
maliyet sistemi içerisinde gerçek maliyet unsurları 
arasında zorunlu masraflar (Mevcut Kararnameye 
göre) yalnız imalâtçı kesiminde ele alınmaktadır; de
pocu ve eczacı kesiminde maliyet unsuru, depocunun 
imalâtçıdan satın aldığı; eczacının da, depocudan sa-
tm aldığı fiyat esas olarak alınmaktadır. Böyle olun
ca, eczacının zorunlu giderlerinin de maliyet unsur
ları içerisinde objektif kurallarla değerlendirilip de-
ğerlendirilemeyeceğinin, bunun mümkün olup olma
dığı hususunun tespit edilebilmesi ve eczacının istih
dam sorunu ile eczanelerin yurt düzeyinde dengeli 
dağılımını sağlayacak özendirici bir uygulamanın na
sıl yapılabileceği ve böylece eczacının gerçek sorun
larına gerçekçi açıdan çözüm arayacak bir komisyo
nun kurulmasına ve bu komisyonun genellikle üni
versitelerimizden ve ilgili kuruluşlardan katılacak, on
lar tarafından seçilip gönderilecek üyelerle kurulma
sına ve bu komisyonun bir kısım sorunlara çözüm 
aramasına karar verilmiştir. Bu karar, kendilerinin 
yazılı isteklerinde belirttikleri hususlar dikkate alına
rak, kendilerine duyurulmuştur. 

Eczacılarımız ve bunların en üst yasal organı, Ba
kanlığın gerçekten, sorunlara haklılıkları ölçüsünde 
ve iyi niyetle çözüm aradığı kanaatine varmıştır. Ku
rulları, fiyatı artan ilâçları satın alıp satmama karar
larını kaldırmıştır. İlâç satın alıp satmaya karar ver
mişlerdir. Bunu dün, bugün basında yansıdığı şekil
de, kamuoyuna iletmişlerdir. Bugün sabahtan beri, 
benim bizzat izlediğim kadarıyle de, bu kararları ge
nellikle uygulanmaya başlanmıştır. Yakinen, günü 
gününe saati saatine takip etmekteyim. 

Yüce Meclise sunmak istiyorum ki, eczacılarımı
zın kamu görevi yaptıklarına inanmışımdır. Türk ec
zacısının, kamu görevini yaparken, sorumluluk duy
gusuna da görev anlayışına da sahiptir kanaatini dai
ma muhafaza etmişimdir. Bugün son aldıkları karar
la ve bunu uygulamaya başlamak suretiyle, Türk ec
zacısının görevini yapmakta, halkımıza ilâç ulaştırma 
görevini yerine getirmede sorumluluk duygusu içinde 
harekete karar verdiğini ve bunu uygulamaya başla
dığını görmüş olmaktayım, sonucunu takip edeceğim, 
Bakanlık olarak biz, her zaman arz ettiğim gibi, 
mecburiyetle karşı karşıya kaldığımızda, hiç arzu et

mememize rağmen, hiç istemememize rağmen, devlet 
hastanelerinden ve diğer kuruluşlar hastanelerinden 
halkımıza bulamadığı ilâcı bulmak yönünden hazır
lıklı bulunmaktayız. Ancak, Türk eczacısının görev 
anlayışı içinde, sorumluluk duygusu içinde, bulundu
ğunu ifade eder, halkımıza ilâç bulmakta çektiği sı
kıntıyı giderici yöne yöneldiğini görmekten ve bunu 
kendilerinden bizzat duymaktan ve bunun yavaş ya
vaş bu şekilde bugün de başladığını takip etmekten 
memnunluk duyduğumu, Yüce Meclise saygılarımla 
arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Kars ve 
bazı Doğu Anadolu illerinin yemlik ve yemeklik kre
dilerine ilişkin sorunları hakkında gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Kars ve bazı Doğu Anadolu illerinin 
yemlik ve yemeklik kredilere ilişkin sorunlarıyle ilgili 
olarak K ars Milletvekili Sayın Doğan Araslı, buyu
run. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; bu kürsüden sık sık sözü edilen 
bir konuyu, içinde seçim bölgem Kars'ın da bulun
duğu Doğu Anadoludaki 7-8 ili ilgilendiren kuraklık 
konusunu arz etmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, 1973 - 1974 yılı içinde Kars, Ağrı, 
Erzurum, Erzincan ve Van'da geniş olmak üzere Do
ğu illeri büyük ölçüde kuraklığın tahribatı altında 
kalmışlar, hayvanlar su fiyatına satılmış; vatandaş 
özellikle köylerde yaşayan vatandaş ektiğini biç
mek şöyle dursun, ektiğini yolmak gibi bir durumla 
karşı karşıya kalmış. 

Beş yıldan beri birbirini takibeden bu kuraklık 
sonucunda köylü ilk kez Sayın Ecevit Hükümeti za
manında Devleti yanıbaşında görmüş, kararnameler 
geciktirilmeden yürürlüğe konulmuştur. Ancak, bu
gün üzüntüyle ifade edeyim ki, kararnamelerin ifa
de ettiği, kararnamelerin kapsadığı birtakım yardım
lar halka ulaştırılmamaktadır. Bildiğiniz gibi, 1973 
- 1974 yılı Kars, Erzurum, Ağrı, Van ve Erzincan'da 
gerçekten «hasat yılı» olmanın ötesinde, tam anla-
miyle «hasar yılı» olmuştur. Ne var ki, Ecevit Hükü
metinin bilinen malûm ortağının nedeniyle, o orta
ğın belli çabalarının ve birtakım oy hesaplarının so-
nucuyledir ki, hasar gören iller bir kenara bırakıl
mış,, kararname kapsamına 26 il alınmış ve böylece 
yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması 

I yerine, birtakım oy hesapları önplana geçirilmiştir. 
Ecevit Hükümetince alınan 3 kararnamenin biri Ma-
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Üye Bakanlığının Merkez Bankası aracılığıyle, yani 
patronajını Merkez Bankasının yapacağı 200 milyon 
liralık yardımın halka yemeklik ve yemlik kredi ola
rak intikâl ettirilmesiydi. Ama üzüntüyle ifade ede
yim ki, kararname yürürlüğe girdiğinden bugüne ka
dar aylar geçmiş olmasına rağmen, Merkez Bankası 
patronajlık görevini, yani kredinin kaynak sağlama 
görevini yerine getirmemiş, Maliye Bakanlığı, Ziraat 
Bankasının yapmış olduğu bütün düzenlemeye rağ
men, kredinin halka ulaştırılması konusunda hareket
sizliği seçmiştir. Şimdi Yüce Meclisin huzurunda 
Maliye Bakanlığından ve Maliye Bakanlığının vere
ceği yetkilerle Merkez Bankasından; Kars ve adları
nı saydığım iller için gerçekten hareketli bir politi
ka uygulamasını bekliyoruz. Bu kredi vatandaşın gün
lük ihtiyaçlarını karşılayacak, vatandaşa günlük yi
yeceğini bulmakta, hiç olmazsa kısa bir süre de ol
sa yararlı olacaktır. Ümit ediyorum ki, Sayın Irmak 
Hükümetinin Maliye Bakanlığı, Ecevit Hükümeti sı
rasında çıkarılan bu kararname hükmünü yerine ge
tirecek, Sayın Ecevit Hükümeti zamanında halkın 
devleti yanında hissettiği ortamı bir kez daha can
lılığı ile ortaya koyacaktır. Bunu Doğu Anadolu hal
kının bugün, sabahtan akşama, akşamdan sabaha 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş 
bulunan bazı kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülme
sine devam olunması hakkında Başbakanlık Tezkeresi, 
(3/324) 
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gerçekten bir sıcak aşı tenceresinde hayal etmek du
rumunda olan halkı adına bir kez daha rica ediyorum. 

Değerli milletvekilleri; pamuk konusunda da se
çim bölgem olan Kars'ın bir belli sorununu da or

taya koymak istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, Kars'ın İğdır ve Aralık ilçelerinde 
halkın büyük ölçüde geçim kaynağı pamukçuluk üze
rinedir. Tıpkı diğer bölgelerde olduğu gibi, Ecevit 
Hükümetinin işbaşından ayrılmasından sonra Devle
tin üretici ile olan ilişkilerinin kesilmesi bu kesim
de de kendisini göstermiş, destekten yoksun pamuk 
üreticileri ellerindeki pamuğu üç dört liraya satmak 
durumu ile karşı karşıya kalmıştır. 

Tütün komisyoncularına Merkez Bankası kay
naklarını büyük ölçüde açan yetkililerin, pamukta ol
sun, yemeklik ve yemlik buğday konusunda olsun, 
Devlet olanaklarım Doğu Anadolu halkından esir
gememesini bekliyor, bu inançla hepinize saygılar 
sunuyorum. 

Sayın Başkana bana bu konuşma imkâmm hazır
ladıkları için teşekkürlerimi sunarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Araslı. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Başkanlığın su
nuşları vardır. Bir Başbakanlık tezkeresi vardır, okutu
yorum. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulunan kanun tasarı ve tekliflerinden ilişik listede belirtilen
lerin Millet Meclisi İçtüzüğünün 19 ncu maddesine göre görüşülmesine devam olunması Bakanlar Kurulunca 
27 . 1 . 1975 tarihinde uygun görülmüştür. 

Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 
Başbakan 

Esas 
No. 

1/154 

1/155 

1/177 

1/178 

1/179 

1/182 

1/189 

1/174 
1/149 

1/135 

1/136 

1/169 
1/128 
1/129 

1/134 

KANUN TASARILARI 

Tasarının konusu 

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü (AGM) 
Kuruluş ve Görevleri hakkında kanun tasarısı 
Orman Ürünleri Endürstrisi Kurumu (ÖREN) Kuruluş kanun 
tasarısı 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 31.7.1970 
tarih ve 1323 sayılı Kanunla eklenen ek 1 nci ve ek 2 nci 
maddeleri ile 136 nci maddesine eklenen (e) bendinin değiş
tirilmesi ve Kanuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin yürürlükten kal
dırılması ve bu Kanuna bir ek geçici madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile Muhasebei Umumiye 
Kanununa ek 6246 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı 

Şehirleşme ve konut sorunları ile ilgili Yetki kanunu tasarısı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
hakkında Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı 
854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı 
1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü maddeleri ile 98 nci 
maddesinin III ncü bendinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı. 
Kooperatifler Bankası ile ilgili Yetki kanunu tasarısı 
Devlet Arşiv kanunu tasarısı 
22 . 5 . 1969 tarihli ve 1184 sayılı Kanunun 20, 23, 24 ve 
39 ncu maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 3 ek mad
de ile bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hak
kında kanun tasarısı 

Durumu 

Tarım - Orman ve Köy İşleri Kom. 

Tarım - Orman ve Köy İşleri Kom. 

Gündemde. 

Gündemde. 

Plan Kom. 

Bütçe Karma Kom. 

Plan Kom. 

Gündemde. 

Gündemde. 

Gündemde. 

Gündemde. 
Gündemde. 
Adalet Kom. 

Millî Eğitim Kom. 

İçişleri Kom. 
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1/277 
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233, 
236 
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KANUN TEKLİFLERİ 

Tasarının konusu 

O : 1 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa bir geçici madde 
eklenmesi hakkında 
Ege Üniversitesinin Kuruluş kadroları hakkındaki 6953 sayılı 
Kanuna ek Kanun hakkında 

(Millet Meclisi İdare Âmirleri) 832 sayılı Sayıştay Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi hak
kında 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun geçici 22 nci maddesi ile aynı Kanunu de
ğiştiren 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 36 nci mad
desiyle eklenen ek geçici 19 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi 

Durumu 

Gündemde. 

Gündemde. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Millî Savunma Kom. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Bazı orman suçlarının affına ve bunlardan 
mütevellit idare şahsî haklarının düşürülmesine dair 
Türkiye Büyük Millet Meclisince 26 Haziran 1973 
tarihinde kabul edilen ve Cumhurbaşkanı tarafından 
ikinci kez geri gönderilen 1779 numaralı Kanunun ya
yımlanmak üzere tekrar Cumhurbaşkanlığına sunul
duğuna dair Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Başkanlığın bir sunuşu vardır, tak
dim ediyorum. 

Genel Kurula 
Bazı orman suçlarının affına ve bunlardan müte

vellit idare şahsî haklarının düşürülmesine dair Tür
kiye Büyük Millet Meclisince 26 Haziran 1973 tari
hinde kabul edilen 1779 numaralı Kanun; 

10 Temmuz 1973 tarihinde, bir defa daha görüşül
mek üzere Cumhurbaşkanınca geri gönderilmişti. 

Başkanlık, ikinci kez geri göndermenin Anayasa 
muvacehesinde mümkün olup olmadığı hususunda 
tereddüde düştüğünden, Danışma Kurulunun ve Baş
kanlık Divanının da görüşünü almak suretiyle konu 
hakkında Anayasa Komisyonundan mütalâa istemiş
tir. 

Gerek Anayasa Komisyonundan alınan mütalâa 
ve gerekse Danışma Kurulu ile Başkanlık Divanında 
yapılan istişareler; Cumhurbaşkanlığının ikinci kez 
geri gönderme yetkisinin bulunmadığı noktasında 
birleşmiştir. 

Bu durumda, sözü geçen Kanunun yayımlanması 
için Cumhurbaşkanlığına tekrar sunulması gerektiği, 
ancak, 1803 numaralı Cumhuriyetin 50 nci yılı nede
niyle Bazı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki Kanun 
muvacehesinde yayımına gerek olup olmadığının 
tespit edilip karara bağlanması amacıyle dosyanın, 
evvelce görüşülmüş olduğu Adalet Komisyonuna ha
valesi uygun bulunduğu, Genel Kurulun 18 .12.1974 
tarihli 19 ncu Birleşiminde bilgiye sunulmak suretiyle 
kanun dosyası Adalet Komisyonuna sevk edilmiştir. 

Konuyu görüşen Adalet Komisyonunun 9.1 .1975 
tarihli ve 1/232 esas, 39 karar numaralı raporunda; 
1779 ve 1803 numaralı Af Kanunlarının kapsamları 
saptanmış ve sonuç olarak 26 Haziran 1973 tarihli 
1779 numaralı Bazı Orman Suçlarının Affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsî haklarının düşürülmesi
ne dair Kanunun, idarenin şahsî haklarını da af kap
samına aldığından, daha geniş kapsamlı olduğu ve 
bu nedenle yayımının gerekliliğine, toplantıya katı
lanların ittifakiyle karar verilmiştir. 
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Ayrıca, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının da 
bu konudaki görüşleri alınmıştır. Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığının 24 . 1 . 1975 tarihli 2551 -1/276 
sayılı yazılarına ekli mütalâa ile Millet Meclisinin yet
kili kurul ve komisyonlarının mütalaaları aynı nok
tada birleşmiştir. 

V. — OYLAMASI 

1. — 19 . 7 . 1972 günlü ve 1615 sayılı Gümrük 
Kanununun bazı maddelerinin yürürlükten kaldırıl
masına ve bu maddeler yerine yeni maddeler konul
masına ve 7 . 1 . 1932 günlü ve 1918 sayılı Kaçak
çılığın Men ve Takibine dair Kanunun değişik 24 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısı ve 
Plan Komisyonu raporu (11172) (S. Sayısı : 100) (1) 

2. — Dört üniversite kurulması hakkında Kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor
ları (1/132) (S. Sayısı : 95 ve 95'e 1 nci ek) (1) 

1. — 4036 sayılı Kanunun değişik 4 ncü, 8 nci 
ve 22 nci maddelerinin ve 31 nci maddesinin (a) ben
dinin değiştirilmesine ve bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/181) 
(S. Sayısı : 92) (2) 

BAŞKAN — Kanun tasarılarının görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yok. 
Geçen defa Hükümet bulunmadığı için, bu defa 

olmadığı ahvalde dahi görüşmesine devam edeceğiz. 

Raporun okunması hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Okunmasını kabul edenler... Okunmamasını ka
bul edenler... Raporun okunmaması hususu kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen?... Yok. Maddelere 
geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

(1) 100 ve 95 ve 95'e 1 nci ek S. Sayılı basmaya-
zılar 28 . 1 . 1975 tarihli 31 nci Birleşim tutanağına 
eklidir. 

(2) 92 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ekli
dir. 

ı Bu nedenlerle 1779 numaralı Kanun, yayımlan
mak üzere Cumhurbaşkanlığına tekrar sunulmuştur. 

i Yüce Kurulun bilgilerine sunulur. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

YAPILACAK İŞLER 

BAŞKAN — İki adet açık oylama yapacağız. 
Bunlardan birincisi; «19 . 7 . 1972 günlü ve 1615 sa
yılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin yürürlük
ten kaldırılmasına ve bu maddeler yerine yeni mad
deler konulmasına ve 7 . 1 . 1932 günlü ve 1918 sa
yılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Kanunun de
ğişik 24 ncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun 
tasarısı», ikincisi; «Dört üniversite kurulması hak
kında kanun tasarısı» dır. Her iki tasarının da müza
keresini ikmal etmiştik. Her iki konu açık oyunuza 
sunulmuştur. Kupalar sıralar arasında dolaştırılacak 
ve daha sonra kürsü önüne konulacaktır. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

4036 sayılı Kanunun değişik 4 ncü, 8 nci ve 22 nci 
maddelerinin ve 31 nci maddenin (a) bendinin değiş
tirilmesine ve bir madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

Madde 1. — 4036 sayılı Kanunun değişik 4 ncü, 
8 nci ve 22 nci maddeleri ile 31 nci maddenin (a) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 4. — Tekel Genel Müdürlüğü : 
A) Bir Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcı

ları ile Uzman Müşavirler, Enstitüler Müdürlüğü, Hu
kuk Müşavirliği ve Muhakemat Müdürlüğü, Teftiş 
Kurulu Başkanlığı, Genel Muhasebe Müdürlüğü, Ge
nel Müdürlük Kaleminden; 

B) Genel Müdür Yardımcılarına bağlı Daire 
Başkanlarından ve onlara bağlı Şube Müdürlüklerin
den; 

C) Başmüdürlüklerle, Müdürlükler, Memurluk
lar, Satış Depoları ve Mağazalarından; 

D) Fabrika, Yaprak Tütün Bakım ve İşleme 
Atelyeleri, Tuzla, Depo, İmalâthane, Müdür, Şef 
ve Amirliklerinden; 

Oluşur. 
Bu idare kadrolarının dağıtım ve görevlendirme 

tarzı Genel Müdürlükçe belli edilir. 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Genel Müdürlük Daire Başkanlıklarının sayısı ve 
adları tüzükle belirtilir. Merkez Şubelerinin kurulu
şu ile (C) ve (D) fıkralarında belirtilen işyerlerinin 
açılması veya kapatılması Gümrük ve Tekel Bakan
lığının onayı ile yapılır. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Değişiklik önergesi yok. 4 ncü 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Tekel Genel Müdürlüğü, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığının onayı ile ve aşağıdaki koşul
larla; 

A) Devlet tekelinde olup imal, ithal ve satışı 
kendisine verilen maddeler hariç olmak üzere özel 
kanunlariyle imal ve satışı serbest bulunan ve Tekel 
Genel Müdürlüğünce imal ve satışına devam edilen 
maddelerin imalinde kullanılan ana ilk maddelerini 
üreten üretici kooperatifleri ve bu kooperatiflerin üst 
kuruluşları ile yurt içinde ortaklıklar kurabilir. 

B) Çalışma alanına girip de Devlet tekeli altın
da olmayan maddelerin imalâtında kullanılan her tür
lü malzemenin imal, ithal ve satışı konularında yurt 
içinde ortaklıklar kurabilir. 

C) Çalışma alanına giren konularda yurt dışın
da fabrika, şube, acentelik ve mümessillik açabilir ve 
özel hukuk hükümlerine tabi ortaklıklar kurabilir. 
Tekel bunlara ödenmiş sermayelerinin >% 25'i kadar 
kredi ile mal verebilir. Bu kuruluşlarda çalıştırılacak 
Tekel Genel Müdürlüğü memurlarına ödenecek üc
retler hakkında 657 sayılı Kanun hükümleri uygula
nır. 

D) (A) ve (B) fıkralarında sözü edilen ortaklık
lara Tekel Genel Müdürlüğü katılma payı Maliye 
Bakanlığınca, (C) fıkrasındaki kuruluşlara katılma 
Tekel Genel Müdürlüğü Döner Sermayesinden sağ
lanır. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok.. Değişiklik önergesi yok. 8 nci mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 22. — Genel Müdürün veya memur ede
ceği yardımcılarından birinin Başkanlığında; Genel 
Müdür Yardımcıları, Hukuk Müşaviri ve Muhake-
mat Müdürü ve Genel Muhasebe Müdüründen mü
teşekkil Müdürler Komisyonu kurulur. 

Bu komisyon aşağıda yazılı işleri görür: 
A) Genel Müdürlükten tevdi edilen bütçe ve bi

lançoyu ve bütçede yapılacak değişikliklere ait tek
lifleri inceler. 
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B) Genel Müdürlüğe ait kanun ve tüzük teklif
lerini inceler. 

C) Tekel maddeleriyle idare mamullerinin iç sa
tış fiyatlarını tespit eder. 

D) Yabancı memleketlere ve Türkiye'de bulu
nan Kordiplomatiğe mensup zevata ve yabancı va
purlara satılacak Tekel maddeleri ve mamulleriyle 
yaprak ve kıyılmış tütünlerin satış fiyatlarını tespit 
eder. 

E) 100 000 liradan yukarı alım, satım ve yük
lenmeler hakkındaki kararları onaylar. 

F) Genel müdürlük ile şahıslar, özel ve resmî daire 
ve müesseseler arasında çıkan bütçe giderlerinden ve
ya döner sermayeden doğan uyuşmazlık ve davaların 
sulh yolu ile halli ve bu davaların açılmasından ve
ya koğuşturulrhasından vazgeçilmesi veya kayıtlarının 
silinmesi hakkında karar verir. 

G) Genel Müdürlükçe verilecek 'diğer işleri gö
rür. 

Müdürler Komisyonu en az 7 üye ile haftada bir 
defadan az olmamak üzere toplanır ve çoğunlukla 
karar verir. Oylarda eşitlik olursa Başkanın bulun
duğu tarafın oyu üstün tutulur. Mazaretleri dolayı-
sıyle toplantıda bulunamayacak olan üyelerin yerle
rine gösterecekleri daire başkanlarından biri veya 
yardımcılarından birisi bulunur. 

Genel Müdür, sorumluluğu kendisine ait olmak 
şartıyle bu kararlarla bağlı kalmayabilir. 

A, B, C bentlerindeki kararlar Gümrük ve Te
kel Bakanlığına sunulur. 

C bendinde yazılı kararlar hakkında Gümrük ve 
Tekel Bakanlığınca Maliye Bakanlığının mütalaası 
alınır. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Değişiklik önergesi yok. 22 nci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 31. — a) Uzman müşavirler, Enstitüler 
Müdürü, Hukuk Müşaviri ve Muhakemat Müdürü, 
Teftiş Kurulu Başkanı, Daire Başkanları, Özlük iş
leri Müdürü İnceleme ve Denetleme Kurulu üye ve 
memurları hakkında Bakanlık Memurin ve Muhake
mat Komisyonu. 

BAŞKAN — 31 nci maddenin (a) bendi hakkın
da söz isteyen?. Yok. Değişiklik önergesi yok, 31 
nci maddenin (a) bendini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
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Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi, kabul ettiğiniz 

maddelerle birlikte tümüyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Birinci madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. 4036 sayılı Kanun ve değişikliklerinde 
geçen Grup Müdürü unvanı Daire Başkanı olarak de
ğiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
İkinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu Kanunu Gümrük ve Tekel ve 
Maliye bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Et
meyenler. Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte veya aleyhte söz isteyen? 
Yok. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler. Meclisimizce kabul edilmiştir. 

2. — Devletçe işletilecek madenler üzerindeki hak
ların geri alınması ve hak sahiplerine ödenecek taz
minat hakkında kanun tasarısı ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan komisyonları raporları (1/126) 
(S. Sayısı: 96) (1) 

(1) 96 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ekli
dir.-

Devletçe işletilecek madenler üzerindeki hakla
rın geri alınması ve hak sahiplerine ödenecek tazmi
nat hakkında Kanun tasarısı 

Konu : 
Madde 1. — Devletçe aranacak ve işletilecek mad-

denler üzerinde kazanılmış haklardan geri alınmaları 
kararlaştırılmış olanların; geri alınması, kamu tüzel 
kişisine devir ve intikali, hak sahiplerine ödenecek 
tazminatın tespit ve ödenmesi ile ilgili işlemler bu ka
nuna göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?. Yok. Değişiklik öneriside yok. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler. Etmeyenler. Kabul 
edilmiştir. 

Madenin korunması için öntedbirler : 
Madde 2. — Devletçe geri alınması kararlaştırılan 

madenlerde, geri almanın kararlaştırırılması tarihin
den madenin devir teslim tarihine kadar : 

A) İşletme hakkı ve 6309 sayılı Maden Kanunu
nun 57 nci maddesinden yararlanan madenlerde : 

İşletme faaliyeti, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığınca tayin ve maden hakkı sahibine tebliğ edi
lecek bir maden mühendisinin gözetimi altında, her 
türlü kanunî yükümlülük ve sorumluluklar maden 
hakkı sahibine ait olmak üzere devam ettirilebilir. 

Maden hakkı sahibi bu geçici sürede, madeni tah
rip ve cevheri israf edici, tesisleri bozucu davranışlar
da bulunamaz. Taşınır malları işletme maksadının 
dışında kullanamaz ve elden çıkaramaz. Aksi halde 
gözetici mühendisin teklifi, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığının kararı ile madende faaliyet durduru
labilir. Bu gibi hallerde husule gelebilecek zararların 
sorumluluğu maden hakkı sahibine aittir. 

Maden hakkı sahibi, gözetici mühendise, görevini 
tam olarak yapabilmesi için gerekli her türlü olanağı 
sağlamakla yükümlüdür. 

B) 6309 sayılı Maden Kanununun 57 nci madde
sinden yararlanmayan işletme hakkı talepli maden
lerde : 

İşletme faaliyetine girişilemez. 
C) Arama ruhsatnameli madenlerde : 
Hakkın geri alınması tarihinden itibaren faaliyet 

tatil edilir. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen? 

Yok. Bu madde üzerinde verilmiş değişiklik önergesi 
de yoktur. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Gündemimizin 20 nci maddesinde 
yer alan kanun tasarısının müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon? Burada. 
Hükümet? Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanı buradalar. Lütfen yerinizi alınız efendim. 
Raporun okunması hususunu oylarınıza sunuyo

rum. Okunmasını kabul edenler. Okunmamasını ka
bul edenler.. Raporun okunmaması hususu kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? 
Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
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3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Fon : 
Madde 3. — Gözetim, tespit, takdir, devir ve tes

lim işleriyle ilgili her türlü gider, bu amaçla tesis edi
lecek ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı emrine 
verilecek fondan karşılanır, 

Fon için lüzumlu olan paralar; maden haklarını 
devralacak kamu kuruluşlarınca karşılanır. 

Kamu kuruluşlarının fona ödeyecekleri parala
rın miktarı fondan yapılacak harcamalar ve bunların 
mahsupları Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca 
yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Bu fondan yapılacak sarfiyat, Umumî Muhasebe, 
Artırma ve Eksiltme kanunlarıyle Sayıştayın vizesi
ne tabi değildir. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. Bu madde üzerinde verilmiş değişiklik önerge
si de yoktur. 

3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Devir Komisyonu : 
Madde 4. — Maden haklarının geri alınması ve 

madende yapılacak tespit, takdir, devir ve teslim iş
leri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı temsilcisi 
başkanlığında Maliye Bakanlığı, maden hakkı sahibi 
ve madeni devir alacak kurumun tayin edeceği birer 
temsilcinin katılması ile oluşan komisyonlar eliyle yü
rütülür. 

Kurul üyeleri bu konuda her türlü incelemeyi ya
pabileceği gibi gerektiğinde uzmanlardan yararlana
bilir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Bu madde üzerinde verilmiş değişiklik önerge
si de yoktur. 

4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Komisyonun kuruluşu : 
Madde 5. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan

lığınca, ilgililerden 15 gün içinde tam yetkili temsilci
lerin tayin ve isimlerini bildirmeleri istenir. 

Bu husustaki yazıda; komisyon başkanı ve ilk top
lantı yeri açıklanır. Ayrıca, temsilcilerin özürleri ve
ya çekilmeleri halinde de hiçbir ihbara gerek kalma
dan yerlerine yenilerinin tayini lüzumu belirtilir. 

Maden hakkı sahibi dilediği takdirde, ayrıca tem
silci tayinine gerek kalmaksızın, komisyona bizzat ken
disi katılabilir. 

İlgililerin komisyona temsilci tayin etmemeleri, 
temsilcilerin çalışmalara katılmamaları, çekilmeleri 
veya özürlü olmaları hallerinde yeni temsilcinin gös
terilmemesi takdirinde, komisyon mevcut üyeleriyle 
çalışmalarını yürütür. Ancak, Komisyon en az başkan 
ile iki üyenin katılmasıyle çalışabilir. Aksi halde hiç
bir işlem yapamaz. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Bu madde üzerinde verilmiş değişiklik önergesi 
de yoktur. 

5 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Komisyon; geri alınacak hakkın ni

teliğine, madenin özelliklerine ve işin gereğine göre 
çalışma esaslarını ve programının ayrıntılarını kendi
si düzenler. 

Kararlar çoğunlukla verilir, oyların eşitliği halin
de başkanın bulunduğu taraf tercih olunur. 

Temsilcisi komisyona katılmayan ilgililer, yokluk
larında yapılan işlemlerin hükümsüz sayılmasını ve
ya yenilenmesini isteyemezler. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergeside yok. 6 nci mad-

I deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Tespit ve takdir işleri: 
Madde 7. — Komisyon, tespit ve takdir işlerini aşa

ğıdaki sıraya göre yürütür ve tamamlar. 
1. — Mevcutların tespiti; 
2. — Mevcutlardan, devralınacakların ayrılması; 
3. — Ayrılanların değerlerinin takdiri. 
Birinci aşamada : Madende mevcut yeraltı ve yer

üstü sınaî ve sosyal tesisler, araç ve gereçler, teçhizat, 
malzeme gibi taşınmaz ve taşınır mallar ve tesisler ile 
çıkarılmış cevher stokları yerleri itibariyle ve haliha
zır durumlarıyle bir tutanakla tespit olunur. 

İkinci aşamada : Yukarıdaki mal ve tesislerden, 
arama ve işletme faaliyetlerinin emniyeti ve devamlı
lığı için zorunlu görülenler ayrılarak ikinci bir tuta
nakla tespit olunur. 

Üçüncü aşamada : Ayrılan mal ve tesislerin 12 nci 
maddede açıklanan esas ve usullere göre değerleri he
saplanmak suretiyle üçüncü bir tutanakla tespit olu
nur. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değiştirme önergesi yok. 7 nci mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler..'. Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madenin devir ve teslimi: 
Madde 8. — Komisyon; madende tespit, ayırma 

ve takdir işlerini yaptıktan ve intikali uygun görülen 
personel hakkında uygulanmakta olan statüyü tespit 
ettikten sonra düzenleyeceği bir tutanakla, madenin 
taraflar arasında devir ve teslimini yapar. 

Teslim ve tesellüm tarihinden itibaren ayrıca bir 
işleme gerek kalmaksızın maden hakkı sahibinin ma
den ile ilişiği kesilmiş sayılır. Maden ile ilgili mevzu
atın madenciye tanıdığı haklar ve yüklediği sorumlu
luklar, taahhüt ve yükümlülükler bu tarihten itibaren 
madeni devralana geçer ve durum madenin kayıt ve 
sicillerine işlenir. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. 8 nci madde
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madende çalışan personel: 
Madde 9. — Devir ve intikal konusu madende ça

lışan işçiler hakkında iş mevzuatı hükümleri uygula
nır. 

Şu kadar ki, işçilerin devir sırasındaki hizmet sü
relerinin ücret ve diğer özlük haklarının tespitinde Sos
yal Sigortalar Kurumu gibi resmî daire ve kurumla
rın kayıtları esas alınır. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Değiştirge önergesi yok. 9 ncu mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10). — Bu Kanuna göre herhangi bir ma
deni devralan kamu hükmî şahsı hakkında 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 82 nci maddesi hükmü 
uygulanmaz. 

Ancak maden hakkı sahibine ödenecek- tazminat, 
aynı Kanunun 83 ncü maddesi gereğince prim ve ge
cikme zammı borçlarına karşılık tutulur. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Değiştirge önergesi yok. 10 ncu mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tutanaklar ve tevdii : 
Madde 11. — Komisyon, bu kanunda gösterilen 

tutanakları 4'er nüsha halinde düzenler ve hemen Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına verir, bu tutanak
lardan birer nüshası da Maliye Bakanlığı, maden hak
kı sahibi ve madeni devir alan kamu tüzelkişisine ve
rilir. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. 11 nci mad

deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Tazminat : 
Madde 12. — Devletçe geri alınacak maden hakkı 

sahiplerine ödenecek tazminat, 7 nci madde gereğince 
düzenlenen tutanakta tespit ve devri öngörülen taşınır 
ve taşınmaz mallar ile tesisat bedellerinden ibarettir. 

Bu bedellerin tayininde : 

A) İşletme hakkına konu madenlerde; 
a) Taşınır ve taşınmaz malların devir günündeki 

rayiç değeri, 
b) Tesisatın; kullanma durumu ve sağlayacağı 

fayda oranı gözönünde tutulmak suretiyle tespit olu
nacak rayiç değeri, 

B) Maden Kanununa göre, bulunmuş maden ni
teliğine ulaştırılmış işletme hakkı talepli madenler ile 
arama ruhsatnameli madenlerde; 

(A) bendi gereğince tayin olunacak tazminat tuta
rından, varsa, maden hakkı sahibinin sattığı cevher be
delinin düşülmesi suretiyle bulunacak miktar, 

C) Öncelik hakkına konu madenlerde; 
Harç teminatıyle varsa diğer kanunî ödemeler top

lamı, esas alınır. 
Bulunmuşluk niteliğine ulaştırılmamış, işletme hak

kı talepli ve arama ruhsatnameli madenler için sahip
lerine herhangi bir ödeme yapılmaz. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Değiştirge önergesi yok. 

12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler. Etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

Tazminat!n tayininde geçerli belgeler : 
Madde 13. — Tazminatın hesap ve tayininde; ma

den hakkı sahibini; Türk Ticaret Kanununa göre 
tutmaya zorunlu olduğu defter kayıtları ve bunlara 
dayanak olan satış, mubayaa senetleri, fatura ve 
bordro., gibi ticarî geçerli belgelerle Maden Dairesi 
kayıt ve belgelerine ilgilinin vergi beyannamelerine 
ve vergi idarelerinin bu konudaki tespit ve inceleme
lerine müracat olunabilir. 

Maden hakkı sahibinin yukarda sözü edilen 
kay;t veya belgeleri ibraz etmemesi veya edememesi 
halinde, tazminatın tayinine dair esaslar gözönünde 
tutulmak suretiyle Komisyonca takdir edilerek tespit 
yoluna gidilir. 

BAŞKAN — 13. ncü madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Değiştirge önergesi yok. 

13 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edeni er.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
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Tazminatın ödenmesi : 
Madde 14. — Maden hakkını devralacak kamu 

tüzel kişisi, maden hakkı sahibine verilecek tazminatı 
ödemekle yükümlüdür. 

Madenin devir ve teslimi tarihinden itibaren 1 ay 
içinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ödenmesi 
lâzımgelen tazminat miktarını ilgilere bildirir. Bu 
bildiriden itibaren 1 yıl içinde maden hakkını devir 
alan kamu tüzel kişisi tazminatın tamamını maden 
hakkı sahibine öder. (15 nci madde hükümleri saklı
dır.) 

Ancak bu süre içinde ödenmeyen paralara yıllık 
% 9 faiz yürütülür. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Değiştirge önergesi yok. 

14 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maden üzerindeki takyitler : 
Madde 15. — Devlet eliyle işletilmek üzere geri 

alınan maden hakları • üzerinde bulunan, ihtiyatî ted
bir, ihtiyatî ve icraî haciz ve ipotek takyitler ma
denin devir teslim tarihinde kalkar. 

Şu kadar ki; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığının talebi üzerine maden hakkı sahibine ödene
cek tazminat, madeni devir alan kamu tüzel kişisi ta
rafından bu takyitlere karşılık olarak Bakanlık em
rine millî bir bankaya yatırılır. 

Bu gibi hallerde durum ayrıca Bakanlıkça tak
yidi koyan merci, makam ve kişilere duyurulur. 

Takyitlerin kalkması halinde bu paralar maden 
hakkı sahibine tediye edilir veya yetkili merciden te
bellüğ edilecek kararlara göre işleme tabi tutulur. 

Takyitler karşılığı tevdi edilecek olan meblağ, 
takyit miktarı ile sınırlıdır. Artanı maden hakkı 
sahibine ödenir. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. Değiştirge önergesi yok. 

15 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler. Etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

İşletme ile ilgili taşınmaz mallar : 
Madde 16. — Devletçe geri alman maden hakkı 

sahalarındaki, muvakkat işgal, istimlâk ve tahsise 
konu olmuş gayrimenkullerin, madeni devir alan ka
mu tüzelkişisine intikali aşağıdaki hükümlere tabidir. 

A) Muvakkat işgal konusu taşınmaz mallar: 
Bunlar üzerinde maden hakkı sahibinin sahip 

bulunduğu haklar ve tâbi bulunduğu vecibeler, ma
deni devir alan kamu tüzelkişisine geçer; devir işlemi, 
muvakkat işgal konusu taşınmaz malların sahipleri

nin hak ve vecibelerinde her hangi bir değişiklik 
yapmaz. 

B) İstimlâke konu olmuş taşınmaz mallar: 
Bu gibi taşınmazların mülkiyeti aynı şartlarla ma

deni devir alan kamu tüzelkişisine geçer. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının isteği 

üzerine, ayrıca bir karar ve işleme gerek kalmaksızın 
ilgili tapu sicil muhafızlığınca intikal işlemi yapılır. 

C) Tahsis konusu taşınmaz mallar : 
Bu gibi taşınmazlar ayrıca bir işleme gerek kal

maksızın madeni devir alan kamu tüzelkişisine geçer, 
durum Bakanlıkça Maliye Bakanlığına bildirilir. 

BAŞKAN — 16 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayan üye?. Yok. Değişiklik önergesi de yok. 

16 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MTA masrafları : 
Madde 17. — Geri alınan maden hakkı üzerinde, 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün kendi hesabı
na yapmış olduğu aramalar dolayısıyle doğmuş olan 
masraflar hakkındaki talep hakları düşer. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de yok. 

17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Devlete tahsis edilen maden haklarının takyit 
edilemeyeceği : 

Madde 18. — Devlet eliyle aranması ve işletil
mesi kararlaştırılan maden cinsleri için, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doğacak 
maden hakları üzerinde, her hangi bir kanunî takyit 
konamaz ve bu madenler hakkında devir işlemleri 
yapılamaz. 

Aynı cins madenlerin müktesep hâk taalluk eden
leri geri alınıp kamu tüzelkişilerine tahsis edilir ise, 
bunlar da birinci fıkra hükmüne tabidir. 

Bu kanun yürürlüğe konulmasından önce elde 
edilmiş olup, geri alınması kararlaştırılmamış maden 
hakları yukardaki hükümlere tabi değildir. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de yok. 

18 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Uyuşmazlıkların çözüm yeri : 
Madde 19. — Bu kanunun uygulanmasından do

ğan uyuşmazlıkların çözüm yeri Danıştaydır. 
Davada husumet Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanlığı ile madeni devralan kamu tüzel kişisine yö
neltilir. (4353 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.) 

— a27 -
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Bilirkişi incelemesine gerek görülen hallerde; bu 
inceleme en az üç kişilik bir bilirkişi kuruluna yap
tırılır. Bu kurul, davaya bakan dairenin talep ve teb
ligatı üzerine, tebliğ tarihinden itibaren en geç bir 
ay içerisinde. a) Ankara Ticaret Odası Başkan
lığı, b) Maden Mühendisleri Odası Başkanlığı, 
c) Maliye Bakanlığı tarafından gösterilecek beşer 

_ kişilik aday arasından seçilecek kişilerden oluşur. 
Aday gösterilmemesi, bilirkişi seçilenlerin göreve 

gelmemesi veya gelememesi hallerinde, kurul aynı 
esas ve usule göre seçilecek üyelerle tamamlanır. Se
çilecek adayın da bulunmaması halinde genel hü
kümler uygulanır. 

Kaza merciîerinden ve icra dairelerinden, bu ka
nuna göre yapılacak devir ve intikal işlemlerini 
durduracak, yavaşlatacak veya aksatacak nitelikte 
tedbiri ihtiyatî veya tehiri icra kararı verilemez. 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?. Yok. Değişiklik önergesi de yok. 

19 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maden hakkı anlaşmazlıkları : 
Madde 20. — Bu kanuna göre yapılan geri alma 

işlemleri; geri alınma konusu madenlerle ilgili olarak 
Maden Kanunundan doğan ve doğacak olan idarî 
anlaşmazlıkların Danıştayda bakılıp sonuçlandırılma
larına engel değildir. 

Bu tür anlaşmazlıklar tazminata müessir şekilde 
sonuçlanır ise, maden hakkı sahibine ödenecek taz
minat hakkında 15 nci madde hükümleri uygulanır. 

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

20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Bu kanunun uygulanmasında; ay
rıntılar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca yü
rüdüğe konacak Yönetmelikle düzenlenir ve bu Yö
netmelik en geç üç ay içerisinde yürürlüğe konur. 

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

21 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Yürürlük ve yürütme : 
Madde 22. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. 
22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 23. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

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

23 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde aleyhte Sayın Şevki Erek. 
Sayın Değerli söz mü istediniz? Lehte, aleyhte? 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Aleyhte. 
BAŞKAN — İki aleyhte olmayacak; bir aleyhte, 

bir lehte söz verebiliyoruz. Buyurun Sayın Erek, aleyhte. 
ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Muhterem arka

daşlarım; Geçici Hükümetin ivedilikle görüşülme ta
lepleri her Meclisin açılışında birbirine inzimam eden 
kanunlarla gündemimizi tamamen ters - yüz etmiş bir 
duruma getirmektedir. Dolayısıyle, Yüce Mecliste et
raflıca ve lâyıkı çevhile görüşülmesi iktiza eden birçok 
tasarılar, bu gündem değişikliği sebebiyle, ta 1974 Ha
ziran ayında dağıtılan kanun tasarısının bugün görü
şülüp görüşülmeyeceği hususunda muhterem üyelerin 
kesin bir fikre sahip olmaması nedeniyle, konunun 
ehemmiyetini tam mânasıyle anlayamadan Yüce Mec
listen geçme durumuna gelmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu tasarılardan bir ta
nesi de, Devletçe işletilecek madenler üzerindeki hak
ların geri alınması ve hak sahiplerine ödenecek taz
minat hakkında kanun tasarısı bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kanun tasarısının 
1 nci maddesine göz attığımızda, devletleştirilecek 
madenlerin sureti katiyede tasrih edilmemiş oldu
ğunu görüyoruz. Biz burada, % 100 mahiyetini haiz 
bir devletleştirme kanunu getirmiş bulunuyoruz, öyle 
ki, eğer bu kanun çıktığı takdirde, bugün için Devle
tin eline, Devletin işletmesi gerekli olan veya olma
yan, stratejik ehemmiyeti olan veya olmayan, kamu 
yararına bulunan veya bulunmayan, tüm özel teşeb
büslerin Devlet kararıyle her an devletleştirme kılıcı 
altında bulunmak gibi, gayet sakin bir yola sapmış 
bulunuyoruz. Bugün stratejik maddesi olmayan bir 
madende özel teşebbüsün verimli bir işletmesini bu 
kanunla «Acaba hükümet benim işletilmekte olan ma
denimi ne zaman devletleştirecektir? Ne zaman el 
koyacaktır?» Kaygısına sürüklüyoruz; dolayısıyle 
hem özel teşebbüsü tam mânasıyle ürkütüyoruz, hem 
o vatandaşı korkuya itiyoruz, dolayısıyle ondaki ve
rimliliği baltalıyoruz muhterem arkadaşlarım. 

Arkadaşlar; Sayın Ecevit Hükümeti tarafından 
sevk edilen bu tasarının, ne Sayın Ecevit Hükümeti
nin Programına uygunluğu vardır, ne kesinleşen ve 
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kabul edilen 3 ncü 5 Yıllık Plana uygunluğu vardır, 
ne Reisicumhur tarafından veto edilen. Maden Re
form Kanununa uygunluğu vardır, ne de.Anayasaya 
uygunluğu vardır. 4 kalemde bu devletleştirme tasarı
sının bizzat Ecevit Hükümetinin Programına uygun
luğu bulunmamaktadır. Nitekim, Sayın Ecevit Hü
kümetinin Programında, 17 nci sayfasının 1 nci prag-
rafında aynen şöyle denmektedir: «Yeraltı kaynakla
rımızın işletilmesinin devletçe tanzimini sağlayacak, 
bu arada stratejik nitelik taşıyan bor mineralleri, hu
kuk kuralları çerçevesinde devletleştirilecektir.» 

Şu halde muhterem arkadaşlarım, Sayın Ecevit 
imzasıyle Yüce Meclise sevk edilen Hükümet tasarısı, 
bizatihi Ecevit'in Hükümet Programına aykırı düş
mektedir, çünkü, Ecevit Programında devletleştirilecek 
olan madenler tadat ve tasrih edilmiştir, açıkça belir
lenmiştir. Bu belirlenen madenler bor mineralleridir. 
Bu bakımdan bu kanun evvelemirde, sevk eden im
za sahibinin Hükümet Programına ters düşmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Meclislerce kabul 
edilen ve kesinleşen Üçüncü Beş Yıllık Planın 295 nci 
sayfasının 601 numaralı bendinde, «Bor tuzları, 
tungsten ve radyoaktif minerallerin işletilmesi kamu 
tekelinde olacaktır.» denmekle, hangi madenlerin 
devletleştirilmesi lâzım geldiği, bu kesinleşen Üçün
cü Beş Yıllık Planla tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Üçüncü Beş Yıllık Planın bağlayıcılığı gözönünde 
bulundurulduğunda, bizim bu tasarıyı hiç görüşme
den, hiç bir üye bu tasarı hakkında müspet veya men
fi söz almadan geçirmemiz, doğrusu hemJJçüncü Beş 
Yıllık Plana, hem Ecevit Hükümeti Programına ay
kırı düşmektedir. Nitekim, Üçüncü Beş Yıllık Planın 
(şimdi sırasını bulamayacağım) 2203 ve-2206 numa
ralı bendlerinde de hangi madenlerin devletleştirilme
ye tabi tutulacağı, daha doğrusu kamu tekeline bı-
raktırılacağı açıkça zikredilmiş, sınırlanmış ve tespit 
edilmiştir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan, devletleştirmeye muhatap 
olan madenleri; 

1. işletilmesinde kamu yararı bulunan stratejik 
madenler, 

2. Bor mineralleri, 
olarak tespit ve tayin etmiştir. Biz bunları bırakıyo
ruz, bütün madenleri «devletleştirme» gibi bir kılıcın al
tına sokuyoruz. Yarın şu veya bu şekilde, stratejik ma
den olmayan sair madenleri işleten ve bunda gerçek 
manası ile verimlilik sağlayan bir özel teşebbüsü, 
«Acaba benim madenim ne zaman devletleştirilecek?» 
gibi bir kaygının altına sokuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer devlet tekelinde 
işletilmesinde yarar olacak stratejik bir maden var
sa, bunun devletleştirilmesinde hep beraber olalım. 
Nitekim, bor mineralleri haklı olarak Üçüncü Beş Yıl
lık Planda bu kapsama alınmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, sade bununla bitmiyor: 
Yüce Meclisin 7 . 5 . 1973 tarihinde kabul ettiği ve 
1713 sayı ile neşredilen Madencilik Reform Kanunu, 
malûm olduğu üzere Sayın Reisicumhur tarafından, 
bir kere daha görüşülmek üzere geri gönderilmiş bu
lunmaktadır. Halen bu bahsettiğim Kanun yürürlükte 
değil; ama Muhterem Meclisin oylarıyle kabul edil
miş, ikinci bir defa Reisicumhura gönderilme şansı 
olan bir Kanundur ve bu Kanun Üçüncü Beş Yıllık 
Planın hükümlerine uyduğu gibi öyle bir tesadüfle 
Sayın Ecevit'in programına da uymaktadır. 

Bu getirilen kanun tasarısı, Sayın Ecevit'in Prog
ramında tadat edilen kanun kapsamlarını da aşmak
tadır. Nitekim, tarih ve numarasını Yüce Meclise arz 
ettiğim bu Maden Reformu Kanununun ek 3 ncü 
maddesinde aynen şöyle denmektedir: «Elektrik ener
jisi için kullanılmasının zorunlu olduğunu ve yurt 
ekonomisine uygun ve verimli biçimde işletilmediği-
ne, ilgili Bakanlığın vfc Devlet Planlama Teşkilâtının 
görüşü alınarak Bakanlar Kurulunca karar verilen 
linyit yatakları Devlet tarafından doğrudan doğruya 
veya özel sektörle ortaklaşa işletilir». 

Şu halde, Maden Reformu Kanun tasarısında dahi 
hangi maden kesiminin Devlet tekeline alınabileceği 
açıkça zikredilmiş bulunmaktadır. 

Aynı Maden Reformu kanun tasarısının ek 4 ncü 
maddesinde, «İlgili Bakanlığın ve Devlet Planlama 
Teşkilâtının görüşü alınarak, Bakanlar Kurulu kararı 
ile, Devletçe işletilmesi ekonomik değerde bulunma
yanlar dışında kalan bor tuzu madenleri Devlet ta
rafından doğrudan doğruya veya özel sektörle ortak
laşa işletilir» deniyor. 

Muhterem arkadaşlarım, şu kanunda da görülüyor 
ki, bizim maden mevzuatımız Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planı, hatta Ecevit Programı, hatta Anayasa
mız kamu tekeline verilecek olan madenleri hem tas
rih etmiş, hem de bunun üzerine ayrıca bir kayıt ge
tirmiştir. Meselâ bu kayıtlardan birisi, «Devletçe işle
tilmesi ekonomik değerde bulunmayanlar...»" Bir mad
denin devletçe işletilmesi ekonomik değerde bulun
muyor ise, o maden bu kanunun kapsamı dışında ka
lacaktır. 

Yeni getirilen tasanda böyle bir kayıt da düşünül
memiştir. Yani, devletçe işletilmesi ekonomik olma-
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yan bir maden dahi, yeni sevk edilen kanuna göre 
eğer, idaresinin eline düşerse kamulaştırılmış olacak
tır. 

Diğer taraftan, ek 3 ncü maddede ilgili Bakan
lığın Devlet Planlama Teşkilâtının görüşü alınarak, 
«elektrik enerjisi için kullanılması zorunlu olan ma
denler» diye hangi kayda bağlandığı da açıkça zikre
dilmiş olmaktadır muhterem arkadaşlarım. Anayasa
mızın bu konuya ait 130 ncu maddesi : «Tabiî ser
vetler ve kaynaklan, devletin hüküm ve tasarrufu al
tındadır...» Esasında bu hususta bir tereddüt yoktur. 
Gerek eski Maden Kanununda, gerek getirilen Maden 
Reformu tasarısında, gerek Üçüncü Beş Yıllık Plan
da, gerek Ecevit Programında, velhasıl bütün mevzu
atımızda, madenlerin devletin hüküm ve tasarrufu al
tında bulunduğunda şek ve şüphe yok. Anayasamız 
da zaten, bu hususu kesinlikle ifade etmiştir. Bunla
rın aranması ve işletilmesi hakkı devlete aittir. Ara
ma ve işletmenin, devletin özel teşebbüsle birleşmesi 
suretiyle veya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliy
le yapılması kanunun açık iznine bağlıdır. Anayasa 
devlete demiş ki : «Devlet! Bu madenler tamamen se
nin hüküm ve tasarrufun altında. Bunu ya sen işlet, 
veyahut işletmek için özel teşebbüsle ortaklık yap ve
yahut işletmek için özel teşebbüse izin ver...» 

Şimdi, mevzuatımıza göre vatandaş bize müraca
at etmiş, «Ben şu madeni işleteceğim» diye, arama 
ruhsatnamesini almış, imtiyazını almış, koridorunu 
açmış, galerisini açmış, oraya yatırım yapmış. Bütün 
bu izin verdiğimiz vatandaşlara ve bundan sonra izin 
vereceğimiz vatandaşlara biz diyoruz ki, «Her ne ka
dar sen buraya yatırım yaptıysan, emek döktüysen, 
bilâkayduşart devletçe işletilmesi zorunlu olsun veya 
olmasın, kamu yararına olsun veya olmasın, elektrik 
üretiminde yararlı olsun veya olmasın, (sayısız ve ki
tapsız olarak) istediğimiz anda, istediğimiz madene 
istediğimiz şekilde el koyabiliriz.»' Bu takdirde muh
terem arkadaşlarım, bekçiyi, dövmekle" üzüm çalmak 
arasında bir fark kalmadığı kanaatindeyim. Biz yer
altı kaynaklarımızı değerlendirip yeryüzüne çıkarıp, 
memlekete millete yararlı bir hale getirmek kavgasın
da mıyız? Evet. Buna bugün devletimizin maddî gücü 
tam manasıyle kifayetli midir; kabil midir tam mana-
sıyle yatkın olmaya? Kanaatmice, hayır. Bugün bu 
duruma, esasında yeraltında yatan bütün kaynakları
mızı tam manasıyle işletemediğimizden geliyoruz. 

O halde, bir özel teşebbüs, stratejik mahiyeti ha
iz olmayan bir madeni veyahut devletçe kamu yara
rına işletilmesine lüzum duyulmayan bir madeni la-

yıkı veçhile işletiyorsa, biz onun başına, Demoklesin 
Kılıcı» gibi, «Seni yarın veya öbür gün devletleştiririz 
haa...» tehdidini asmayı, onu tedirgin etmeyi, dolayı-
sıyle millî ekonomiye zarar vermeyi ve böyle bir yo
la gitmeye düşünmeyi bir tarafa bırakmamız icap 
ediyor muhterem arkadaşlarım. 

Bu gelen maddelerde, bu gelen maddelerin tefer
ruatında, yapılan masrafların şu veya bu şekilde mu
hataba tam manasıyle ödenmemesini amir hükümler 
de vardır; fakat ben onlar üzerinde durmuyorum; 
ben, kanunun genel mahiyeti üzerinde duruyorum. 

Eğer biz bu kanunu buradan çıkarırsak, bu kanun 
meriyete girerse muhterem arkadaşlarım, Üçüncü Beş 
Yıllık Plana aykırı hareket etmiş oluruz, bir; Anaya
sa hükmüne aykırı hareket etmiş oluruz ki; Ecevit 
Programının açık hükmüne aykırı hareket etmiş olu
ruz, üç; Reisicumhur tarafından veto edilen Maden 
Reformu kanun tasarısının (kanunlaşmıştır, ikinci 
defa görüşülmek üzere gönderilmiştir, tasarı kelime
sini kullanmak zait olur) açık hükümlerine aykırı ha
reket etmiş oluruz, dört 

Muhterem Yüce Heyeti, haddim olmayarak, bu 
önemli kanun üzerinde teemmülle hareket etmeğe ça
ğırıyorum naçizane. Bu kanunu çıkardığımız takdir
de, şu veya bu şekilde izin verilmiş olsun veya bun
dan sonra izin verelim, Türkiyemizde yeraltında yatan 
çok geniş madenlerimizin yerüstüne çıkarılmasına, 
yani millî ekonomi hizmeti verilmesine katkıda bu
lunmayız. Bilâkis, bu hevesleri daha şimdiden balta -

, lamış oluruz. 
Genel mahiyette maruzatımı şahsım adına Yüce 

Meclise arz ettim. 
Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erek. 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Grup adına 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Grup adına son söz veremiyoruz. 
Reyini belli etmek için, şahsı adına Sayın Cahit 

Kayra; buyurun efendim. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Ben de şahsım 

adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yalnız lehte, aleyhte birer kişiye söz 

verebiliyoruz Sayın Güneş. Yalnız birer kişiye lehte, 
aleyhte; hatırlatırım efendim. 

Buyurun Sayın Kayra. 
CAHİT KAYRA (Ankara) — Sayın Başkan, sa

yın arkadaşlar; 
Üzerinde tartışma yapılan kanun tasarısı, bir baş

ka kanun tasarısının yahutta henüz kanunlaşmış ql> 
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mayan bir başka mevzuatın usul taraflarını kapsa
yan bir çerçeve kanunu mahiyetindedir. 

Aslında, bu bakımdan ele alındığı zaman üzerin
de durulması gereken nokta, madenlerin Türkiye'de 
nasıl işletilmesi gerektiği konusu olarak belirir. Ben
den önce konuşan sayın konuşmacı, bu getirilen ta
sarının Üçüncü Beş Yıllık Plana, Anayasaya, Ecevit 
programına ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ve
to edilen tasarıya da aykırı olduğunu söyledi. 

Benim görüşüm bunun böyle olmadığıdır. Fa
kat bunu anlatmaya geçmeden evvel size bir küçük 
tasvir yapmak mecburiyetindeyim: 

Türkiye'nin şimdiye kadar tespit edilmiş olan 
petrol kaynakları, Türkiye ihtiyacını karşılayacak du
rumda değildir. Buna karşılık, Türkiye'nin linyit kay
nakları, gerçekten, Türkiye'nin ihtiyacını büyük öl
çüde karşılayacak vaziyettedir. Bu linyit kaynakla
rının yarısı Devletin elindedir, yarısı özel kişilerin 
elindedir. 

Devlet, bu linyit kaynaklarından yılda 8 milyon 
ton üretir, özel sektör bundan yılda 2 milyon ton üre
tir. 2 milyon ton üretmekle kalmaz, bu madenleri 
tahrip eder. Öyle madenlerimiz vardır ki, 40 milyon 
ton rezerv vardır bunlarda; buradan, ilgili müesse
seler, şahıslar ancak 5 bin, 10 bin, 25 bin ton, bun
ların en kabadayısı 150 bin ton kömür üretirler. 

Türkiye'de hepimizin bildiği gibi gerek sanayi, ge
rekse şehirlinin ihtiyacı bakımından ciddî bir sıkı
şıklık içinde bulunuyoruz. Devlet aynı miktardaki re
zervden yılda 8 milyon ton üretiyor, özel kişiler yal- -
nız 2 milyon ton üretiyor. Bunun çeşitli misallerini, 
örneklerini, istedikleri takdirde arkadaşlara teker 
teker verebilirim. 

Şimdi, konunun Üçüncü Beş Yıllık Planla olan 
aykırılığına bakalım. Her Beş Yıllık Plan, esas itiba
riyle bir kadro planıdır. Her yıl bunun üzerinde ge
rekli değişiklikler yapılır. Eğer bu değişikliklerin ya
pılmasına imkân olmasa, o zaman hükümetlerin prog
ramlarının manası da kalmaz. Şüphesiz ki, herhan
gi bir zamanda yapılan bir beş yıllık planın, bir baş
ka zamanda bir hükümet tarafından yıllık planlar üze
rinde değişikliklere tabi tutulması tabiîdir. Binaen
aleyh, Üçüncü Beş Yıllık Planla irtibatı ancak bü ka
dardır. 

Anayasaya olan ilişkisi bakımından da bir aykı
rılık görmeye jmkân yoktur; Anayasa çok açıktır.-
Her şeyden evvel bir nokta üzerinde ciddiyetle dur
mamız lâzım. Anlamlar artık değişmiş bulunuyor. 
19 ncu yüzyılın standardına, 19 ncu yüzyılın anlamı-

30 . 1 . 1975 O : 1 

na ve davranışına göre tespit edilmiş maden mev
zuatının, artık bugünkü dünyada, çağdaş dünyada, 
çağdaş ihtiyaçlar karşısında geçerliliği kalmamış
tır. Herhangi bir müesseseye, herhangi bir şahsa bir 
ruhsat vereceksiniz; ilk yapılan araştırmada, «Bura
da 500 bin ton kömür var» denecek; «Öyleyse, sen de 
yılda 5 bin ton kömür çıkar» diyeceksiniz. Türkiye' 
nin ihtiyaçları namütenahi olacak, dışarıya milyarlar
la dolar döviz vereceksiniz; ama o zatın elinde on se
ne evvel, yirmi sene evvel ruhsatını almış olduğu top
rakların altında elli milyon, yüz milyon ton kömür 
olacak; siz bu kişilere, «Hayır, daha fazla kömür çı
kar, bize ver» diyeceksiniz. Böyle şey olmaz. Bunun 
tümüyle bu haliyle devamı aslında Anayasaya tama
men aykırı bir durum yaratmaktadır. 

Asıl mesele, bugünkü dünyada, bugünkü dünya
nın ve Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre eskimiş, tama-
miyle, ötede beride bir avuç insanın menfaatini sağ
lamaya matuf mevzuatı devam ettirmektir. Asıl aykı
rılık buradadır. 

ALÎ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Beyefendi, yanlış 
konuşuyorsunuz. 

CAHÎT KAYRA (Devamla) — Ecevit programı
na gelince: Ecevit programında da biz, stratejik ma
denlerin devletleştirilmesinden bahsettik. Bugün, ener
ji üretilecek olan kömürden daha stratejik hangi mad
de var?.. 

ALÎ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Tasarıya bak. 
CAHİT KAYRA (Devamla) — Hangisi var, gös

terin bana.. 
BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etmeyin. 

CAHİT KAYRA (Devamla) — Sayın Cumhur
başkanı tarafından veto edilen tasarıya gelince; bu 
tasan üzerinde esasen tekrar duracağız. Bu tasarının, 
bundan evvelki Meclis zamanında çoğunluğa hâkim 
olan gruplar tarafından ne hale getirildiğini ve bu 
yüzden Cumhurbaşkanı tarafından veto edildiğini bi
liyoruz. 

Şimdi konu, şu elimizdeki usul kanununun, bü
tün ötekileri aşıp aşmadığıdır. Bu bir usul kanunu
dur. Bugün ihtiyaçlar (Bizim anlayışımıza, bizim is
teklerimize, bizim görüşümüze göre bugünkü ihti
yaçlar) bor madenleri ve kömür madenleri üzerin
de kendisini gösteriyor. Yarın bir başka türlü maden
de kendisini gösterebilir. Size örnekler vereceğim: 
Barit denilen bir maden var. Barit denilen maden, 
bir tür topraktır. Biz bunu toprak fiyatından, yıllar
dan beri tonunu 13 dolardan satıyorduk; bu maden 
ihracatını durdurduk; «Bunları ancak kavurmak su-
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retiyle, yani mamul hale getirmek suretiyle ihraç eder
siniz» dedik. Evvelâ 36 dolara çıktı; ben ayrılırken 
de, sanıyorum 65 dolara yükseldi. 

Barit, dünyanın en stratejik maddelerinden biri
sidir. Petrol aramak için en lüzumlu maddedir. Bü
tün dünya petrol aramak için bu büyük gayretin içi
ne düştüğü zaman, gayet tabiî ki, Türkiye'deki barit 
rezervlerini de sömürmeye gayret edecektir. 

Ben bir Bakan olarak veya bir devlet adamı ola
rak, beş tane özel kişinin servetini artırmak için Tür
kiye'deki barit kaynaklarının yabancı sömürüye 
açılmasına tabiî ki muhalefet edeceğim.. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) Siz öyle yapmayınız... 

ALÎ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Beyefendi, tahrif 
ediyorsunuz. 

CAHİT KAYRA (Devamla) — Şimdi, haliyle bu 
bir usul kanunu... Bugün, isterseniz barite tatbik eder
siniz, yarın belki baritten çıkarırsınız; ama bu ka
nunda, «Şu madene tatbik edilecek, bu madene tatbik 
edilecek» diye bir hüküm yok. Bugün için önemli olan 
madenler, kömürdür, bordur. Bunun dışında, bariti 
bu grupa sokmayı ben şahsan isterim. Baritte de kal
maz, baritin dışında da başka madenler var. Evvelâ 
dünyadaki değişikliği anlamak lâzım arkadaşlar. 

Tabiî kaynaklar dünyada gittikçe azalıyor. Bütün 
milletler tabiî kaynakların üzerine çullanmış vaziyet
tedirler. Türkiye'nin elinde de bir miktar tabiî kay
nak var. Neden, bunları illâ ki, şahısların servetleri 
artsın diye oralardan söküp de gemilerle Almanya' 
ya, Amerika'ya gönderiyorsunuz, ne lüzumu var? 
İcabederse bunlar durur, bunları devletleştiririz; çalış
tırır mıyız, çalıştırmaz mıyız, o zaman düşüneceğimiz 
hususlardır. Ama bunlar için, elimizde, hükümetlere, 
bizden sonra gelen ve daha da sonra gelecek olan 
hükümetlere yetki verecek olan bir kanun lâzımdır. 
Niye bu kanunun öbür tarafını kesip, kısıp da da
raltmak istiyorsunuz? Yarın öbür gün tekrar gelecek
ler size; «Efendim, kömür madeni meselesini hallet
tik, bor madeni meselesini hallettik; şimdi de barit ma
deni meselesini halledelim» diyecekler; iki sene de, 
üç sene de onun için uğraşacaksınız. 

Bu tasarıyla hiçbir madeni devletleştirmiyoruz; 
ama devletleştirecek ise, nasıl bir yöntem kurulacağı
nı, nasıl bir yöntem tespit edileceğini söylüyoruz. Bu
nun dışında başka bir şey yokki. 

Bunun ne Anayasaya, ne Üçüncü Beş Yıllık Plana 
ve hele ne de bizim Ecevit programına aykırı düşen 
hiçbir tarafı yok. 
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İstemiyor musunuz?... Madenlerimizin, şurada 
burada kalmış şu kadar ton mağnezit madeninin, şu 
kadar ton bor madeninin, bu kadar ton bilmem ne ma
deninin özel ellerde, bu ocakların tahribi pahasına el
den çıkarılmasını mı istiyorsunuz? Yoksa hükümetle
re demoklesin kılıcı, gerçekten bir demoklesin kılıcı; 
ama toplumun yararına yarayacak, toplum yararına 
olan bir demoklesin kılıcı vermeyi istemiyor musu
nuz? (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kayra. 
ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Sayın Başkan, Sa

yın Kayra biraz evvel kürsüden ifade ettiği fikirleri 
kendi aklî bünyesine göre burada anlattı. (C. H. P. 
sıralarından «Ne demek?» sesleri, gürültüler) 

Esasında bize izafe etmek istediği fikir, bize ya
kıştırmak istediği fikir, bize yaftalamak istediği fi
kirle bizim alâkamız yoktur. (C. H. P. sıralarından 
«Var» sesleri) Biz millî menfaatlerimize hangisi gere
kiyorsa o yandayız. 

Bu bakımdan tahrifatı anlatmak için söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — İfade ettiniz sözünüzle. Teşekkür 
ederim, Sayın Erek. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Siz şahsî kanaatinizi söylediniz, o 

da şahsî kanaatini söyledi. Teşekkür ederim Sayın 
Erek. 

HÜSEYİN SUAT SUNGUR (Bursa) — Bir sual 
soracağım. 

BAŞKAN — Kim kime soracak? Üye üyeye sual 
sormaz efendim. 

HÜSEYİN SUAT SUNGUR (Bursa) — Komis
yondan soracağım. 

BAŞKAN — O safhayı da geçtik efendim. Mü
zakere bitti Sayın Sungur. 

Daha evvel oylarınıza, sunulan iki tasarı için oy 
kullanmamış arkadaşımız var mı?... («Var» sesleri) He
men rica edeyim, oy kupalarını kaldırtacağım efen
dim. 

Oyunu kullanmamış üye var mı efendim?... (C.H.P. 
sıralarından «Var» sesleri) Lütfen... 

4 üniversite kurulmasına ve Gümrük ve Tekel 
Kanunundaki değişikliğe dair oylamaya iştirak etme
yen başka arkadaşımız var mı?.. («Var» sesleri) Lüt
fen, lütfen efendim. Oturumun başından beri dikka
tinizi çekmiştim, kürsü önünde duruyor kupalar; da
ha evvel de kupalar sıralar arasında dolaştırıldı,, rica 
ediyorum efendim. 
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Oyunu kullanmayan başka arkadaşımız?.. Yok. 
Oy toplama işlemi iki kupada da bitmiştir, kupa

ları kaldırınız. 
Değerli arkadaşlarım, görüşmesini tamamladığımız 

tasarının tümünün açık oylamasının, isim okunmak 
suretiyle yapılmasına dair bir önerge gelmiştir. 

Önerge sahiplerinin isimlerini okuyorum : 
Sayın Ali Naili Erdem, Sayın Rıza Gençoğlu, Sa

yın Doğan Kitaplı, Sayın Arif Tosyalıoğlu, Sayın 
Seyfi Öztürk, Sayın Orhan Oğuz, Sayın Yücel Dirik, 
Sayın Halit Evliya, Sayın Ömer Çakıroğlu, Sayın İl-
hami Ertem, Sayın Mehdi Keskin, Sayın Enver Ak-
ova, Sayın Halil Karaatlı, Sayın Ali Şevki Erek, Sa
yın Mete Tan, Sayın Zekiye Gülsen, Sayın Remzi 
Yılmaz, Sayın îsmail Hakkı Köylüoğlu. 

İçtüzüğümüzün 115 nci maddesine göre açık oy
lamanın isim okunmak suretiyle yapılması hususunu 
Yüce Heyetinizin oylarına sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... İsim okunmak suretiyle ya
pılması hususu kabul edilmemiştir. 

Açık oylama, kupalar sıralar arasında dolaştırıl
mak ve sonra kürsü önüne konmak suretiyle yapıla
caktır. 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
kupaların sıralar arasında dolaştırılmasına ben karşı
yım. Kürsüye konsun orada oylansın. 

BAŞKAN — Efendim tatbikatımız böyle Sayın 
Öztürk. Yapabileceğim başka bir şey yok. 

Kupaları dolaştırınız. 

3. — Belediyelerin, belediyelere bağlı müessese ve 
işletmelerin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin bir kı
sım borçlarının tahkimi hakkında kanun tasarısı ve 
Plan Komisyonu raporu (1/171) (S. Sayısı : 98) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 22 nci sırasındaki 
işe geçiyoruz. 

Plan Komisyonu?.. Yerinde. Hükümet?.. Yerinde. 

Mevzuubahis raporun okunması hususunu oyları
nıza sunuyorum. Okunmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Raporun okunmaması hususu kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye
leri arz ediyorum. 

Sayın Faik Kırbaşlı, Sayın Reşit Ülker, Grup adı
na Sayın Muammer Alıcı. 

(1) 98 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ekli
dir. 

Bu arada yetki belgelerinin divana gönderilmesini 
rica ederim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Mu
ammer Alıcı, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUAMMER ALICI 
(Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; be
lediyelere bağlı müessese ve işletmelerin ve Kamu tk' 
tisadî Teşebbüslerinin bir kısım borçlarının tahkimi 
hakkında kanun tasarısı hakkında C. H. P. Grupu-
nun görüşlerini arz edeceğim. 

Gelir kaynaklarının merkezî idare ve mahallî ida
reler ve bu arada belediyeler arasında ahenkli bir şe
kilde bölüştürülerek belediyleri sıhhatli gelirlere ka
vuşturma olanaklarının yetersizliği ve bunun sonucu 
olarak da belediyelerin kanunlarla kendilerine veri
len görevleri gereken düzeyde yapamadıkları ve bu
nun değişen ekonomik ve sosyal şartlara uygun bir 
şekilde artan ve devamlılık arz eden belediye hizmet
lerinde aksamalara yol açtığı bir vakıadır. 

Bunun kısmen önlenebilmesi için, belediyelere, 
bütçe kanunları ve 441 sayılı Devlet Yatırım Banka
sı Kanunu gereğince, Devlet Yatırım Bankasıyle İl
ler Bankası aracılığıyle Hazineden kredi açılmak su
retiyle malî imkânlar temin edilmeye çalışılmakta
dır. 

Belirtilen şekilde belediyelere gerek Hazineden ve 
gerek İller Bankasından verilen kredi ve ikrazların, 
vâdeleri geldiğinde nakit sıkıntısı nedeniyle geri öde-
nemediği de ayrı bir gerçektir. 

Bu durumun kısmen olsun giderilmesi amacıyle 
Hükümetçe belediyelerin malî güçlerinin artırılması
nı teminen, 31 . 12 . 1973 tarihine kadar olan borç
ları kapsayan geniş bir iç borç konsolidasyonuna gi
dileceği öngörülmüştür. Bu itibarla belediyelerin ve 
belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin, geniş öl
çüde malî imkânsızlıklardan doğan hizmet yetersiz
liğinin kısmen olsun giderilmesi ve belediyelerin ka
mu hizmetlerini yerine getirebilmelerini teminen bu 
hususta tedbir alınması zorunluğu ortaya çıkmıştır. 

Belediyelerin kamu hizmetleri yapabilmeleri ve 
bozulmuş olan malî durumlarını düzeltebilmeleri me
selesine iki temel yönden yaklaşmak kabildir. 

Bunlardan birincisi, malî tevzin problemini ve 
Belediyeler Gelir Kânununu yeniden ele almak; 

İkincisi, belediye borçları üzerinde hafifletici bir 
malî operasyona gitmektir. 

Birinci çözüm şeklinin uzun vadeli oluşuna kar
şılık, ikinci çözüm yolunun kısa vadeli ve süratle so
nuç vereceği hüviyeti gözönüne alınarak Hükümet-
,çe tahkim kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Tasarı, belediyelerin ve belediyelere bağlı. müesse
se ve işletmelerin Hazineye, Kamu İktisadî Teşebbüs
lerine, iller Bankasına, Türkiye Cumhuriyeti Mer
kez Bankasına ve birbirlerine olan borç ve alacak
larının uzun vâdeyle tahkim hedeflerini gözetmekte
dir. Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere tasarıda 
iki çeşit malî operasyon vardır. 

Birincisinde, belediyelerin ve belediyelere bağlı 
müessese ve işletmelerin Hazineye, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerine ve İller Bankasına olan borçlarının; 
diğer operasyonun ise Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına ve birbirle
rine olan borçlarını uzun vadeyle bağlamak suretiyle 
tahkimi hedeflerini gözetmektedir. Tahkim edilecek 
borçlar, belirli bir ödemesiz devrenin bitiminden son
ra, maddelerde öngörülen suretlerle, taksitler halinde 
ödenecektir. 

Teklif edilen malî operasyonun anahatları kabul 
edildiğinde, belediyeler, geçici de olsa, biraz rahat
layacak ve hizmetlerini aksamadan yürüteceklerdir. 
C, H. P. Grupu olarak bu yasaya bu nedenlerle olum
lu oy kullanacağız. 

Yüce Meclisi saygıyle selâmlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alıcı. 

C. G. P. Grupu adına Sayın Tosyalı, buyurunuz 
efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım; 

Müzakeresini yaptığımız kanun tasarısı, memle
ketimize çok faydalı hizmetler yapan, köy tüzel kişi
leri, belediyeler bağlı kuruluşları, İktisadî Devlet Te
şekkülleri gibi iktisadî hayatımıza fevkalâde müessir 
olan müesseselerin Hazineye olan borçlarını İller 
Bankasına olan borçlarını, birbirlerine olan borçları
nı muayyen bir ödemesiz müddet.tayin ettikten son
ra, durumları düzeldikten sonra, çok uzun vâdede ve 
çok az faizle onlara bu borçlarını hem ödeme imkânı 
verecek ve hem de ödemesiz olan uzun vâde içerisin
de kendi imknâlarıyle kasabalarımıza, köylerimize, 
büyük şehirlerimize, belediyelerimizin daha büyük 
hizmet imkânını sağlayacak ve hem de iktisadî te
şebbüslerimizin genişlemesine imkân sağlayacaktır. 

Malum olduğu üzere bugüne belediyelerimizin ge
lir kaynakları, masraflarına yetmemektedir. Bu se
beple belediye hizmetleri, Parlamentomuzun arzu 
ettiği, milletimizin arzu ettiği şekilde inkişaf edeme
mektedir. 

İktisadî Devlet Teşekküllerimiz fevkalâde, çok bü
yük mikyaslarda, hem birbirlerine, hem Türkiye Cum
huriyeti Merkez Bankasına borçlu olduğundan dola
yı iktisadî yatırımlarını ve atılımlarını yapamamak
tadırlar. 

Bu kanunla, bunların borçlarının alınması uzun 
süre ertelenince ve ondan sonra da uzun süre çok 
az faizle uzun taksitlerle alma yoluna gidilince, ka
mu hizmeti yapan belediyelerimiz çok ferahlamış 
olacak, iktisadî teşebbüslerimize atılım ve yatırım, 
üretim yapma imkânı sağlanmış olacaktır. 

Bu sebeple kanunun gayesi çok yerindedir; biz 
bunu grup olarak destekliyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun ile konsolide 
edilecek, tahkim edilecek bu müesseselerin borçla
rına şöyle bir göz atacak olursak, işin önemini daha 
fazla idrak etmiş olacağız. 

Belediyelerin ve bağlı müessese ve işletmelerinin 
ve köy tüzelkişiliklerinin Hazineye ve Kamu İktisadî 
Teşebbüslerine olan borçlarının miktarı 621 000 000 
liradır. Belediyelerin İller Bankasına olan borçları-
nın yekûnu, 1 122 000 000 liradır. Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin Merkez Bankasına olan borçları 12 mil
yar 634 milyon, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin bir
birlerine olan borçları 536 000 000 ve hepsinin top
lamı da 14 913 000 000 lira olup, uzun bir müddet 
alınmayacak ve o müddetin sonunda da uzun müd
det taksitlere bağlanacaktır. 

Böylece, büyük bir ferahlama mümkün olacaktır, 
iktisadî hayatımızda. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak biz, her za
man iktisadî hayatımızın ferahlamasını, huzur içinde 
genişlemesini, memleket hizmetlerini daha iyi yap-

" masını destekleyen bir parti olarak; bu kanun tasa
rısı da bu yönde memleketimize faydalı olacağı için 
kanunun kabulü istikametinde olduğumuzu saygıla
rımızla arz eder, teşekkür ederiz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
, Şahsı adına Sayın Kırbaşlı, buyurunuz efendim. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Huzurunuza getirilmiş bulunan kanun tasarısı, 
1960 yılını müteakip, daha evvel getirilmiş bulunan 
kanun tasarısının kapsamını biraz daha aşan bir ka
nun tasarısıdır. Bundan evvel de, belediyelerin ve be
lediyelere bağlı müesseselerin (ki, bunların içerisinde 
iktisadî işletmecilik vasfı olanları da vardır), İller 
Bankasına ve İktisadî Devlet Teşekküllerine olan 
borçlan ve İktisadî Devlet Teşekküllerinin de, birbir-
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lerine olan ve Merkez Bankasına olan borçlarının 
tahkimi kanunudur. 

Getirilen bu kanun tasarısı, birçok meselelerimiz
de olduğu gibi, metot bakımından daima doğruyu 
değil, kolayı tercih edişimizin tasarılaşmış bir şekli
dir. Doğrusu bu değildir, kolayı budur. Yani, tasa
rının aleyhinde değiliz, fakat metot bakımından doğ
ru bir iş yapmadığımız kanaatini izhar etmek için 
burada bulunuyorum. 

Belediyelere, dünyanın her tarafında yardım ya
pılır. Belediyeler, gerek şehircilik bakımından, gerek
se medenî ihtiyaçların karşılanması bakımından şu 
hususları yüklenirler: Su, elektrik, kanalizasyon, köp
rü, istimlâk, şehrin güzelleştirilmesi. 

Bunların muhtelif kaynaklardan temin ettikleri 
borçlarının silinmesine kadar giden usuller tatbik 
edilegelmektedir; fakat size şu hakikati ifade etmek 
isterim ki, bu tahkim ettiğimiz borçların içerisinde 
memur maaşları da vardır. Yani belediyeler öyle 
borçlanmıştır ki, memurlarının maaşları ile birtakım 
tazminatları ödemiş olup, geride hiçbir medenî ihti
yaca cevap verecek faaliyette bulunmamışlardır. 

Bir levhası, bir reisinden ibaret birtakım beledi
yelerin borçlarını da, bu suretle tahkim etmiş oluyo
ruz. 

Sözlerimin başında belirttiğim gibi, bu bir kolay 
usuldür, ama doğrusu bu değildir. Doğrusu, evvelâ 
belediyeleri güç duruma düşüren me.selelerin ortadan 
kaldırılmasıdır. Meselenin kaynağına inmek gerekir. 
Burada iki yol düşünülmüştür. Tabiî ki, bunların ka
mu hizmeti görebilmesi için kaynağa ihtiyacı var
dır. Bu kaynağı dolaylı yollardan, bütçe kanalı ile te
min etmek gibi bir yola gidiyorsunuz. 

şüncesi ile paranm değerinde meydana gelecek düş
meyi nazara alan birtakım maceraperest belediye re
isleri gelişigüzel istimlâkler yapmakta, harcamalar 
yapmakta, memur maaşlarını ödeyemez duruma gel
mekte, borçlanmaktadır. «Nasıl olsa tahkimata gidi
lecek, benden sonra ne olursa olsun» diye, onları 
böyle bir felsefenin içerisine, böyle bir atılımın içe
risine bırakamazsınız. 

Sonra, hem belediyelerin gelir kaynaklarını sağ
lamlaştıracak kanunları buraya getirmezsiniz (veya 
getirilir çıkmaz), hem de, her sene 50 tane, 100 tane, 
bazı seneler 215 tane belediyelik kurarsınız. Beledi
yelik kuruluşlarında sadece, doğru dürüst 2 bin -
2 500 nüfusu nazarı itibara alırsınız, Belediyeler Ka
nunu ile bir sürü hizmet yüklersiniz; ama bunların 
gelir kaynağı neresi belli değil. Gidin Türkiye'de 
1 200 - 1 300 belediyeden, en az bunun yarısı olan 
600 - 700 tanesinde sadece levha vardır, belediye re
isi vardır, belediye encümeni vardır, belediye zabıta
sı kurulmuştur o kanuna göre. Bütün bunlar borçla, 
dertle bu levhayı orada tutmak için idamei hayat et
mektedirler. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Levha de
ğil, hizmet. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Eğer belediye
leri kurtaracaksak, belediyelik sadece temsilcilik de
ğildir; belediye hizmet müessesesidir. Hizmet mües
sesesi kaynakla olur. Belediyenin ödediği memur ma
aşlarının da tahkimi yoluna giderseniz, sözlerimizin 
başlangıcında dediğimiz gibi bu, doğruyu değil ko
layı seçmekten başka bir şey değildir. 

Burada anlatmak istediğimiz husus şudur: Bura
da Kamu iktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Cumhuri
yeti Merkez Bankasına olan 12,5 milyarlık borcu da 
tahkim edilmektedir. Bir taraftan İktisadî Devlet 
Teşekküllerini iktisadilik vasfı içinde mütalâa etme
nin, reorganizasyondan tutun da, kaynak yaratmak 
karakterinden tutun da, iyi bir işletmecilik vasfına 
kadar burada konuşursunuz, ondan sonra da gelirsi
niz, acze düşmüş bir gözlükle bakar ve bunların bir
birlerine olan borçlarını da tahkim edersiniz. Çok 
istirham ediyorum, burada çok ince bir nokta vardır. 
İktisadî Devlet Teşekkülleri bundan kurtulmak ister; 
sebebi sırf borçlarını silmek içindir. Yani bu bir 
nevi silmedir; zaten 10 sene ödemesiz devre, 20 se
ne % 3 faiz. Ama bunların içerisinde meselâ Sü-
merbanktan alacağı olan Kömür İşletmelerinin veya 
Devlet Demir yollarının bilmem hangi müesseseden 
alacağı var ise, o zaten birtakım özel müesseselerden 

Meselâ, İller Bankası gider İş Bankasından % 12 
faizle para alır. Ondan sonra, böyle bir tahkim ka
nunu ile, bu parayı da 10 yıl ödemesiz devreden son
ra, 20 yıl gibi uzun bir vadede % 3'ten ödetirsiniz. 
Muhterem arkadaşlar, aslında burada zaten bir tu
tarsızlık var. 

Belediyeler, âmme hizmeti gören, medenî ihtiyaç
lara cevap veren, vermesi lazımgelen, bunu hakkıyle 
yapması gereken müesseselerdir, mahallî teşekküller
dir. 

Bunların çaresi bu değildir. Biz bunu anlatmak 
için bu kürsüdeyiz. Bunların gelir kaynaklarını tah
kim etmek lazımsa, bunda beraberiz, borçlarını tah
kim etmekte, değil. Çünkü bu çıkar yol değildir. 1960' 
tan sonra da yapılmıştır. Durum böyle olunca, «Na
sıl olsa her 1 0 - 1 2 senede bir tahkimata gidilir» dü-
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ve diğer bankalardan % 12 ile bu paraları bulmuş, 
arkasından da % 3'le tahkimata girişilmiştir. Yani 
hangi yönünden tutsanız, işin kolay tarafı Meclisin 
huzuruna getirilmiş bulunmaktadır. 

Kanaatimiz odur ki, eğer bir malî operasyon ya
pılacaksa, bütün temennimiz bunun son olması yo
lundadır. Yoksa eğer bu ikinci, üçüncü, beşinci de
fa tevali ederse, işletmecilik fikrini de yıkmış olu
ruz. «Nasıl olsa bu tahkimata uğrar» fikriyle, orada 
çalışanları da âtıl vaziyette bırakmış oluruz. Yani 
yeni hamlelerden, yeni şeylerden vaz geçmiş veya 
bunun tam tersi «Nasıl olsa bunlarda tahkimata gi
diliyor; borcum olursa istediği kadar olsun» deyip, 
maceraperest bir havaya da duçar etmiş oluruz. 

Belediyelerin, âmme hizmeti yönünden en kutsal, 
en verimli, en yakın hizmetle karşı karşıya bulunduk
larını takdir etmeyen kimse yoktur. Ama bunun 
yolu, belediyelerimize sağlam kaynak yaratmak, be
lediye gelirlerini devamlı, sağlam, istikrarlı ve bütçe 
ve programlarına uygun, birtakım objektif hedefler 
tayin edilip bunlara göre bütçe yapabilecek bir du
ruma, getiren kanunları biran evvel buradan çıkar
maktır. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, lütfen tamamlayınız. 
FAÎK KIRBAŞLI (Devamla) — Bir noktayı be

lirterek hemen bitirmek istiyorum. Gönül isterdi ki, 
bu borçların analizi yapılsın, sadece büyük âmme 
hizmeti; kanalizasyon, su v. s. gibi alınan paralar do-
layısryle borçlanmaların tahkimi getirilmiş olsaydı, o 
zaman bizim bir diyeceğimiz yoktu. Memur maaş
larına kadar inen ve bütçe açıklarını borçlanma sure
tiyle kapatan bu gibi müesseselerin borçlarının, yüz
de üç, on yıl ödemesiz vade, 20 yıl takside bağlan
ması gibi bir durumla karşı karşıya gelmek, birta
kım prensipleri yıkmak demektir. Bu bakımdan söz
lerimi bitirirken, belediyelerimizin, yine söylüyorum, 
kuruluşlarını o hizmeti görebilecek, o kaynağı yara
tabilecek yerlerde yapılmasına parmak basılmalı, bir 
de belediye artık kurulduktan sonra, onun sıhhatli, 
sağlam, istikrarlı gelir kaynağına kavuşması için ge
reken çareler kanun yoluyla getirilmelidir. Saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırbaşlı. 
Sayın Reşit Ülker, buyurun efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arkadaş
larım, belediyelerin, belediyelere bağlı işletme ve 
müesseselerin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ve 
köy tüzelkişiliğinin bir kısım borçlarının tahkimi 
için bu kanun tasarısı yüce huzurunuza gelmiştir. 

Ben bu kanuna ihtiyaç olup olmadığı konusunda 
konuşacak değilim. Ortada açık bir gerçek vardır. 
Rakam 15,5 milyar lira tutumaktadır, ondan son
raki, yani 31 . 12 . 1973 tarihinden sonraki rakam 
da aşağı yukarı ona yakın bir rakam halinde gelmek
tedir. Tabiî belediyelerin ve burada zikri geçen ku
ruluşların büyük sıkıntıları vardır, bunları tahkim 
etmediğimiz takdirde memleketin gerek belediyeler
le ilgili hayatı, gerek Merkez Bankasıyle, gerekse 
Kamu İktisadî Teşebbüsleriyle ve köy tüzelkişileriy-
le ilgili hayatında büyük etkiler mevcuttur. Şimdi 
bendeniz burada bir şeye temas edeceğim. Kanun ta
sarısının gerekçesinde de belirtildiği gibi, belediye
lerle ilgili olan kısımda Belediye Gelirleri Kanunu
nu yeniden ele almak gereği üzerinde durmak lâzım
dır. Belediye Gelirleri Kanunu geldiği takdirde va
tandaşa külfet yükleneceği görüşü yaygındır. Halbu
ki, belediye, kendi ismi de üzerinde olduğu üzere, 
doğrudan doğruya mahallî, yerel ihtiyaçlarla ilgili bir 
kuruluştur. Alınacak paraların çoğu vatandaşın seve 
seve vereceği harç niteliğinde hizmetlerinin görülme
si için verilecek paradır ve vatandaş bugün o hiz
metlerinin görülmediğinden dolayı dehşetli tedirgin
dir, dehşetli şikayetçidir ve bu hizmet karşılığında ço
ğunluğu hizmet karşılığında, (ki, terim olarak «harç» 
denilebilir bunlara) yapılacak işler için seve seve bir
takım teberrularda bulunmaktadır. Biz her halde 
halkın bu ihtiyaçlarının ötesinde, kendimize göre, bu 
kanun gelirse bir felaket doğuracaktır diye bir dü
şüncenin içindeyiz. Halk ise, bir an evvel kanunun 
gelmesini (kanunun gelmesini değil, ilgili değildir ka
nunun gelmesiyle, fakat işlerinin görülmesiyle tama
men ilgilidir) istemektedir. Bu noktayı belirttikten 
sonra arkadaşlarımızla bir öneride bulunduk. Bu ka
nun tasarı 22.6.1974 te sevk edilmiş, 28 . 6 . 1974 te 
de Bütçe Plan Komisyonundan çıkmıştır. Bütün 
maddelerde esas alınan tarih, «31.12.1973» tür. Şim
di biz başka bir tarihe gelmiş bulunuyoruz, bu ka
nun tasarısındaki 31.12.1973 tarihlerinin tekrar bir 
kanun tasarısı getirmek, tekrar birtakım sıkıntılara 
girmemek bakımından «31.12.1974» olarak düzeltil
mesini öneriyoruz. 

Diğer bazı maddelerde de 1974 tarihi vardır, 
onun da «1975» olarak düzeltilmesini istiyoruz. Çün
kü, meselâ 7 nci maddedeki 1.1.1974 tarihi geçmiş 
gitmiştir. Eğer lütuf buyurur da bu tarihleri değişti
ren önergemizi kabul etmiş olursanız, daha geniş 
kapsamlı ve gerçeğe uygun bir hareket yapmış olu
ruz, ileride yeniden bir tahkim kanunu getirilmesin-
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den Meclisi de kurtarmış oluruz, bu teşekküllere de 
yardım etmiş oluruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. Bu 

suretle tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum'. 
Belediyelerin, belediyelere bağlı müessese ve iş

letmelerin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ve köy 
tüzelkişiliğinin bir kısım borçlarının tahkimi hak
kında kanun tasarısı 

Madde 1. — Belediyelerin ve belediyelere bağlı 
müessese ve işletmelerin, köy tüzelkişiliklerinin Ha
zineye, Kamu İktisadî Teşebbüslerine ve Kamu İk-. 
tisadî Teşebbüslerinin birbirlerine ve T. C. Merkez 
Bankasına 31.12.1973 tarihi itibarı ile olan bir kısım 
borçları bu kanun hükümleri çevçevesinde tahkim 
olunur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Bu madde ile ilgili bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Belediyelerin, belediyelere bağlı müessese ve işlet

melerin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin bir kısım 
borçlarının tahkimi hakkındaki kanun tasarısının, 
1, 2, 3, 4, 6 ve 7 nci maddelerindeki 31.12.1973 ta
rihlerinin, «31.12.1974» olarak değiştirilmesi ve 7 nci 
maddedeki 1.1.1974 tarihinin, «1.1.1975» olarak tas
hihini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul 
Milletvekili 

Doğan Öztünç 

Bilecik 
Milletvekili 

Mehmet Ergül 

İstanbul 
Milletvekili 

Abdurrahman Köksaloğlu 

İstanbul 
Milletvekili 

Mehmet Emin Sungur 

İstanbul 
Milletvekili 
Reşit Ülker 

Ankara 
Milletvekili 

Cahit Kayra 

BAŞKAN — Önergenin bu madde ile ilgili kısmı, 
31.12.1973 tarihinin, 31.12.1974 olarak değiştirilmesi 
hususudur. 

Komisyon bu önergeye katılıyor mu efendim?. 
PLAN KOMİSYONU ADINA HÜSEYİN AB-

BAS (Tokat) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANİ 
ERHAN IŞIL — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 
katılıyorlar. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bu değişikle 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) - - Sayın Başkan, oy
lamadan evvel Komisyondan bir sual sormak isti
yorum. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtim efendim. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Efendim, geçme

den evvel sormak istemiştim. 
BAŞKAN — Efendim, önerge geldi, okuttum, 

Komisyona sordum ve tam oylamaya geçtim. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Efendim, ben oy
lamaya geçmeden evvel elimi kaldırmıştım. 

BAŞKAN — Efendim, önerge üzerinde müza
kere bitti, biliyorsunuz ki önerge geldikten sonra 
herhangi bir işlem yapılmaz, yalnız oylanır. 

Yapılan değişiklikle birlikte 1 nci maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve 

işletmelerin Hazineye olan borçları 
Madde 2. — Belediyelere, bütçe kanunları ve 

12.3.1964 tarih, 441 sayılı Devlet Yatırım Bankası 
Kanununun 5-b/3 maddesi gereğince Devlet Yatırım 
Bankası ve İller Bankası aracılığı ile Hazine tarafın
dan açılmış olan kredilerin 31 . 12 . 1973 tarihi iti
barı ile ödenmemiş bakiyeleri 10 yıl ödemesiz dev
reden sonra 20 yılda' ve altışar aylık eşit taksitler 
halinde borçlu belediyeler tarafından Hazineye öde
nir. Belediyeler borç bakiyeleri üzerinden Hazineye 
yıllık c/0 3 faiz öderler. Faiz ödemeleri ödemesiz 
devre içinde de yapılır. 

31 . 1 2 . 1973 tarihindeki borç bakiyelerine mah
suben, bu tarihten sonra belediyelerden yapılmış 
olan kesintiler ilerde faiz ve anapara taksitlerine 
mahsubedilmek üzere emanete alınır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Demin okunan önergede 2 nci maddede de 
31.12.1973 tarihinin 31.12.1974 olarak değiştirilmesi 
istenmiştir. Maddenin gerek 1 nci fıkrasında, 
gerekse son fıkrasında 31.12.1973 tarihlerinin 
31.12.1974 olarak değiştirilmesi istenmektedir. 

Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
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PLAN KOMİSYONU ADINA HÜSEYİN AB-
BAS (Tokat) — Katılıyoruz. 

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

ERHAN IŞIL — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergede istenen bu hususu oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

Yapılan bu değişiklikle 2 nci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve 
işletmelerin Kamu İktisadî Teşebbüslerine olan 
borçları : 

Madde 3. — Belediyelerin ve belediyelere bağlı 
müessese ve işletmelerin ve köy tüzelkişiliklerinin 
Türkiye Elektrik Kurumuna, Türkiye Kömür İşlet
meleri Kurumuna, Petrol Ofisi ve Denizcilik Bankası 
Anonim Ortaklığına 31.12.1973 tarihi itibariyle olan 
borçlarından seyyaliyetini kaybedenler, Hazinece dev
ralınır. 

Hazinece devralınan bu borçlar alacaklı kuruluş
ların Hazineye, mevcut ve üç yıl içinde doğacak 
olan borçları ile takas ve mahsup olunur. Belediye
lerin Hazineye devrolunan bu borçları, 2 nci mad
de hükümleri esaslarına göre tahkim olunur. 

Bu madde gereğince, Hazinece devralınacak sey
yaliyetini yitiren borçların tutarı kanunun yayımı 
tarihinden itibaren en geç 4 ay içinde ilgili kuruluş
ların işbirliği ile Maliye Bakanlığınca saptanır. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen? 
Yok... 

3 ncü maddede, az evvel okunan önerge ile 
31 . 12 . 1973 tarihinin 31 . 12 . 1974 tarihi olarak 
değiştirilmesi istenmiştir. 

Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU ADINA HÜSEYİN AB-

BAS (Tokat) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

ERHAN IŞIL — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Kabul edilen bu şekliyle 3 ncü maddeyi oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

Açık oyunu kullanmamış arkadaşımız var mı?. 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir, kupayı kaldırınız. 

Madde 4. — Belediyelerin ve belediyelere bağlı 
müessese ve işletmelerin, 31 . 12 . 1973 tarihi itibariy
le İller Bankasına olan borç bakiyeleri, 10 yıllık 
ödemesiz devreden sonra, 15 yılda ve altışar aylık eşit 
taksitler halinde, borçlular tarafından İller Bankası
na ödenmek üzere tahkim olunur. Borçlular, borç ba
kiyeleri üzerinden, İller Bankasına, yıllık % 3 faiz 
öderler. Faiz ödemeleri, ödemesiz devre içinde de 
yapılır. İller Bankasının bu tahkimler dolayısıyle or
taya çıkacak açığı Maliye Bakanlığına yıllık yatırım 
ve finansman programı çerçevesinde sağlanır. 

31 . 12 . 1973 tarihindeki borç bakiyelerine mah
suben, bu tarihten sonra belediyelerden yapılmış olan 
kesintiler alacaklılarına geri verilir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Az evvel okunan önergede 4 ncü madde ile ilgili, 
gerek 1 nci fıkrada ve gerekse 2 nci fıkradaki 
31 . 12 . 1973 tarihinin 31 . 12 . 1974 tarihi olarak 
değiştirilmesi istenmiştir. 

Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU ADINA HÜSEYİN AB-

BAS (Tokat) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

ERHAN IŞIL — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor, Hü
kümet katılıyor. Önergedeki istemi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kabul edilen bu şekliyle 4 ncü maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir... 

Madde 5. — Aşağıda belirtilen borçlar, bu ka
nunla yapılacak tahkimin dışındadır. 

A) 7269 sayılı Kanunla kurulan Tabiî Âfetler 
Fonuna olan borçlar, 

B) İller Bankası nezdindeki «Belediyeler Fonu» 
na olan borçlar, 

C) Belediyelerin kendi kurdukları müessese ve 
işletmelere olan borçları ile bu müessese ve işletme
lerin, bağlı oldukları belediyelere olan borçları. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Bu
yurun Sayın Ersoy. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkanım, 
çok değerli arkadaşlarım; 

Bendeniz, bu maddenin (A) fıkrasında yer alan 
«7269 sayılı Kanunla kurulan Tabiî Âfetler Fonuna 
olan borçlar» kısmının metinden çıkarılmasını teklif 
edeceğim. 
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Sebebi üzerinde kısaca durmak isterim : 
Çok değerli arkadaşlarım, geçen yıl tarafımdan 

hazırlanmış olan, sonradan bir değerli arkadaşımın 
da katılmasıyle ikimizin beraber takip etmiş bulun
duğumuz bir kanun teklifimizde Cumhuriyetin 50 nci 
yıldönümü münasebetiyle daha önce vuku bulmuş-
âfetler dolayısıyle yapılmış bütün yardımların; gerek 
şahıslara, gerek belediyelere yapılan yardımların tü
münün affedilmesine dair bir kanun teklifi Yüce Mec
lise arz edilmişti. İlgili Bayındırlık, îmar İskân, Tu
rizm ve Ulaştırma komisyonundan bu teklifim kabul 
edilerek çıkarılmıştır, halen Plan Komisyonu günde
mindedir. Gönül arzu eder ki, kısa zamanda Plan 
Komisyonundan da çıkar, Yüce Heyetinize gelir ve 
olumlu oylarınıza mazhar olur. 

Şimdi, elde böyle bir kanun var iken, aynı yıl içe
risinde birbirine zıt hükümler getirmenin güçlükleri 
ve hatta İçtüzük hükümlerine aykırılıkları da bahis 
konusu iken, bendeniz şahsen bu fıkranın, daha doğ
rusu bu ibarenin metinden çıkarılmasını teklif ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, âfet borçları dolayısıyle 
borçlu bulunan belediyelerin bu borçları nedir, niçin 
yapılmıştır? Âfete uğradığı için yapılmıştır. Afete uğ
rayan belediyenin bu borcu ödeme takati yoktur. Ol
saydı zaten devlet bu yardımı yapmazdı. Bütün yurt 
çapında, bütün illerde, bütün arkadaşlarımın temsil 
ettiği bölgelerde aynı şey bahis konusudur. Bendeniz, 
bölgem, Gediz'deki deprem âfeti dolayısıyle yakinen 
bildiğim bu konuda, belediyelerin 7269 sayılı Kanun
la kurulan tabiî âfetler fonuna olan borçlarının kal
dırılması zaruretine inanıyorum. Çünkü bu fon, yine 
geçen devrelerde Yüce Meclislerce çıkarılmış olan 
bazı tekel maddelerine yapılan zamlardan dolayı elde 
edilen hasılatın başka bir fonda toplanması suretiyle 
esasen desteklenmiştir. Burada milyonlara, milyarlara 
yaklaşan paralar henüz durmakta iken, fakir ve âfete 
uğramış zavallı belediyelerimizin âfet dolayısıyle 7269 
sayılı Kanunla teşkil edilmiş fona olan borçlarının 
affedilmemesini, tahkim edilmemesini - bu kanunun 
esprisine uygun olarak af da diyemeyeceğim - bu ka
nunun şümulü dışarısında bırakılmasını bendeniz ka
bullenemiyorum. Bu yolda bir takrir hazırlamak üze
reyim. Eğer, Sayın Başkanım bir iki dakika lütfeder, 
çok değerli arkadaşlarım da iltifat buyururlarsa bu 
fıkrayı buradan çıkaralım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen başka 

sayın üye?.. Yok. Maddeyle, ilgili bir önerge gelmiş
tir, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülen 5 nci maddenin (A) ve (B) bentlerinin 

metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Sakarya İzmir 

Nadir Lâtif İslâm Yücel Dirik 
Bursa Sivas 

Halil Karaatlı Enver Akova 
Antalya 

Remzi Yılmaz 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU ADINA HÜSEYİN AB-

BAS (Tokat) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

ERHAN IŞIL — Uygundur. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon verilen öner
geye katılıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

Sayın Ersoy, bir önerge göndereceğinizden bah
settiniz... 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, 
önergeyi hazırlıyorum. Muhterem arkadaşlarımın 
(B) fıkrası hariç olarak kabul edeceklerini zanne
diyorum. Lütfederlerde beraberce hazırlarsak, bir 
hatayı düzeltmiş oluruz. 

BAŞKAN — Önergenizi gönderiniz efendim... 
Madde ile ilgili ikinci değişiklik önergesini okutu

yorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Maddenin (A) fıkrasının metinden çıkarılmasını 
saygıyle arz ederiz. 

Kütahya Ankara 
İlhan Ersoy Cahit Kayra 

İzmir Bursa 
Yücel Dirik Hasan Esat Işık 

Adana 
Hasan Cerit 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 
katılıyor mu?.. 

PLAN KOMİSYONU ADINA HÜSEYİN AB-
BAS (Tokat) — Katılıyoruz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
ERHAN IŞIL — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge 
kabul- edilmiştir. 
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(A) fıkrasının maddeden çıkarılması hususu öner
ge ile ve oylarınızla kabul edildi. Bu durumda, ya
pılan değişiklikle ve (B) fıkrası (A); (C) fıkrası da 
(B) fıkrası olmak üzere düzeltilerek 5 nci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... 5 nci madde kabul edilmiştir. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin T. C. Merkez 
Bankasına olan borçları : 

Madde 6. — Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
T. C. Merkez Bankasına 31 . 12 . 1973 tarihi 
itibariyle olan borçlarından seyyaliyetini yitir
miş olanlar Hazinece devralınır. Devralınan bu 
borçlar karşılığında Hazine T. C. Merkez Ban
kasına 100 yıl vadeli ve % 1/2 faizli tahvil 
verir. 

Yukarıdaki fıkra gereğince, borçları Hazine
ce devralınan Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
Hazineden, mevcut ve 3 yıl içinde doğacak gö
rev, zarar ve destekleme alım zararları alacak
ları bu borçlara mahsubedilir. Mahsuptan baki
ye kalacak borç tutarları sermayelerine mah
subedilir. 

Bu madde kapsamına giren Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin borçlarından seyyaliyetini kay
betmiş olan miktarları bu kanunun yayımı tarihin
den itibaren 4 ay içinde T. C. Merkez Banka
sı ve diğer ilgili kuruluşların işbirliği ile Maliye 
Bakanlığınca saptanır. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde Sayın Kır-
başlı, buyurun efendim. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Konuşmakta bulunduğumuz tasarının ikinci say
fasında, belirtildiği üzere Kamu İktisadî Teşebbüs
lerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına olan 
borçları, 12 milyar 634 milyonu bulmuştur. 

6 nci maddedeki açıklamayla, «Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasına olan borçlarından seyyaliyetini yitirmiş olan
lar Hazinece devralınır» denilmektedir. 

Burada önemli bir presibe işaret etmek istiyoruz. 
Şimdi, bu kanun bir tahkim kanunu. Ondan sonra, 
6 nci maddede getirilen espri, Hazinece devralınma 
esprisi. Yani bu, bir nevi borcun silinmesi gibi bir şey
dir. Her ne kadar maddenin altında; devralınan bu 
borçlar karşılığında Hazine, Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankasına, 100 yıl vadeli ve % 0,5 faizli tah
vil verir denmekte ise de, kanunu getirirken, borçları
nın tahkim edileceğini söylüyoruz; 6 nci madde de, 
Hazinenin bu borçları devralacağını söylüyoruz. 

Arkadaşlar kanunun getiriliş esprisine bu uymaz 
ve bu doğru değildir. Bunun bu tarzı ile Meclisten çık
ması da doğru değildir. Bir taraftan Büyük Mec
lis, burada İktisadî Devlet Teşekküllerini denetleme. 
komisyonu kurar, yıllarca orada çalışır, tenkit eder 
bir sürü mesai sarf eder, Yüksek Denetleme Kurulu 
mesai sarf eder, bunların iktisadî işletmeler halinde 
idameî hayat etmesi için ciltlerce rapor yazılır, arkasın
dan buraya gelirsiniz, bir madde sıkıştırırsınız, İktisadî 
Devlet Teşekküllerinin 12 milyara yakm borcunu Ha
zineye devredersiniz ve kanunun adına da,'«Bonifikas-
yon, Tahkim Kanunu, dersiniz. Yok arkadaşlar, yani 
bu espri buraya sığmaz. Tahkimle bunun bir ilgisi yok
tur. Bu, doğrudan doğruya buraya gelmiş, Hazine, 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına 100 yıl vade
li % 0,5 faizli tahvil verecekmiş. Bunun tahkimle ne 
ilgisi var? 

Sonra devam ediyorum; «Yukarıdaki fıkra gere
ğince, borçları Hazinece devralman Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin...» Bunun açıklığa kavuşturulması gere
kir. «... Hazineden,..» Dikkat buyurunuz, «... mevcut 
ve 3 yıl içinde doğacak gDrev zararı ve destekleme 
alım zararları, bu borçlara mahsup edilir.» denilmek
tedir. 

Ben şahsen, Büyük Meclisin - tenzih ederim - bir 
taraftan kılı kırk yaran, büyük bir hassasiyetle üzerin
de durduğu meselelerin sonucu olarak, destekleme 
alım zararlarının da buradan mahsup edilmek suretiy
le bakiyelerinin hesap edilmesine karşıyım. 

Bunun manasını ben anlayamadım. Lütfen Komis
yon gelsin ve bu hususu açıklığa kavuştursun. 

Geçen dönemdeki bonifikasyon kanununda böyle 
bir şey yoktu. Şimdi getiriyorsunuz, hem de geleceğe 
matuf olmak üzere; «Üç yıl içinde doğacak görev za
rarı ve destekleme alım zararları alacakları.» diyorsu
nuz. 

Muhterem milletvekilleri, çok ciddî ve bu müesse
senin kuruluş sebebine, araştırma niteliğine uygun bir 
espri ile kanunların çıkmasında fayda vardır. Bu yarın 
yayınlanacaktır. Bu demektir ki; «Ey İktisadî Devlet 
Teşekkülleri, sen ne yaparsan yap, ister zarar et, ister 
bu zararın görevden olsun, ister başka şeyden de olsun, 
ben Hazine olarak senin idamei hayat etmen için bü
tün zararlarını yükleniyorum...» 

Hazine bu zararı nereden yükleniyor? Hazine bu 
zararı ayağında ayakkabısı olmayan, alnının terini akıt
tığı işten kesilen vergilerden alınan gelirlerle ödüyor. 
Nereden ödeyeceksiniz başka türlü? 
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iktisadî devlet teşekkülleri eğer kendi kendilerini 
v yaşatacak durumda değilse bunun yolu bu değil arka

daşlar. Ya bunları tasviye edersiniz ya da başka bir yol 
bulursunuz. Eğer buna gücünüz yetmiyor da bütün 
bunları milletin kesesinden ödetmeye devam edeceksek 
bu hiçbir iktisadî anlayışa sığmaz. Devletçilik anlayışı
na da sığmaz. 

Bu bakımdan, lütfen, sayın Komisyonun buraya 
gelerek bunu hangi espri altında koyduğunu izah et
mesi lâzımdır*. Bu nokta bilhassa burada izah edilme
lidir, aksi halde bugün İktisadî Devlet Teşekküllerinin 
başında bulunanlara da, yetkili kurullarına da açık çek 
veriyoruz ve diyoruz ki: «İster zarar et, ne yaparsan 
yap; bütün faaliyetlerinden doğan her türlü zararı ben 
yükleniyorum, Hazineden ödeyeceğim yüz yıl vade 
ile, yarım faizle bunu teminata bağladım.» Bu, çı
karılan bonifikation kanununun esprisi ile kabili telif 
değildir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırbaşh. 

Madde üzerinde başkaca söz isteyen? Yok. Mad
de üzerinde verilmiş başkaca değişiklik önergesi de 
yoktur. Bu nedenle daha önce bilginize sunulan ve 
okunan önergede 6 ncı maddedeki 31 . 12 . 1973 tari
hinin de 31 . 12 . 1974 tarihli olarak değiştirilmesi is
tenmiştir. Bu öneriye sayın Komisyon ve sayın Hükü
mette katıldıklarını beyan ettiler. Şimdi bu önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yapılan bu değişiklikle 6 ncı maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin kendi aralarındaki 
borçları. 

Madde 7. — Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ken
di aralarındaki borç ve alacaklarından 31 . 12 . 1973 
tarihi itibariyle seyyaliyetini yitirmiş olanlar Devlet 
Yatırım Bankasına devir ve temlik olunur. "Bu suretle 
alacakları temlik olunan kurumların 1 . 1 . 1974 tari
hinden itibaren Devlet Yatırım Bankasına ödenecek 
borçları bu alacaklarına mahsubedilir. 

Borçlu kuruluşların Devlet Yatırım Bankasına dev-
rolunan borçları ve kurumların 31 . 12 . 1973 tarihi 
itibariyle Devlet Yatırım Bankasına olan seyyaliyetini 
kaybetmiş borçlan bu kurumlar tarafından 5 yıllık öde
mesiz devreyi izleyen 5 yıl içinde altışar aylık eşit 
taksitler halinde Devlet Yatırım Bankasına ödenir. Bu 
borçlar için, ödemesiz devre de dahil olmak üzere yıl
da % 6 oranında faiz ödenir. 
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Devlet Yatırım Bankasının yukarıdaki tahkim do-
layısıyle ortaya çıkacak açığı Maliye Bakanlığınca yıl
lık yatırım ve finansman programı çerçevesinde sağ
lanır. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. 7 nci madde ile ilgili az evvel okunmuş bulunan 
önergede ^ki değişiklik önerilmiş bulunmaktadır. Birin
cisi 1 nci ve 2 nci fıkralarında yer alan 31 . 12 . 1973 
tarihinin 31 . 12 . 1974 olarak değiştirilmesi ve birinci 
fıkrada yer alan 1 . 1 . 1974 tarihinin de 1 . 1 . 1975 
tarihi olarak değiştirilmesi istenmiştir. 

Sayın Komisyon katılıyor musunuz? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ AB-
DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu değişiklikle birlikte 7 nci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanunda öngörülen işlemlerin 
yürütülebilmesi için gerekli meblâğları bütçenin ilgili 
tertiplerine veya yeniden açılacak özel tertiplerine ge
lir, ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunda sayılan ve fakat borçla
rı olmaması nedeniyle bu kanun hükmünden yarar
lanmayan belediyeler ve belediyelere bağlı işletmeler 
ile köy tüzel kişiliklerine tahkim konusu edilen hu
suslarla ilgili taleplerinde öncelik tanınır. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. 9 ncu mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Değişiklik önergesi yok. 10 ncu 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Bu Kanun hükümlerini yürütmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, bu 
madde, «Bu kanun hükümlerini yürütmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir» şeklinde düzenlenmiş; kanun tek-
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niğine göre, «Bu kanunu Maliye Bakanlığı yürütür» 
şeklinde olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Özür dilerim. Bu düzeltme tashih 
durumudur. Bu hususta Komisyona soruyorum. Sa
yın Komisyon «yetkili midir, «yürütür» mü? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ AB-
DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — «Yetkili
dir» diye geçmiş, bundan evvelkilerde «yürütür» şek
lindedir. 

i BAŞKAN — Kanun tekniğine göre «Bu kanun 
! hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.» şeklinde 11 nci 
i maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka-
| bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde konuşmak isteyen sayın 

üye? Yok. Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kanun tasarısı 

Meclisimizce kabul edilmiştir. 

V. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Açık oylama neticelerini takdim 
ediyorum. 

19 . 7 . 1972 günlü ve 1615 sayılı Gümrük Kanu
nunun bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına 
ve bu maddeler yerine yeni maddeler konulmasına 
ve 7 . 1 . 1932 günlü ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibine dair Kanunun değişik 24 ncü maddesi
nin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısına verilen 
oyların sonucu : 

Oy sayısı 138, kabul 134, ret yok, çekinser 4. Ço
ğunluk sağlanamadığından oylama tekrar edilecek
tir. 

Dört üniversite kurulması hakkında kanun tasa
rısına verilen oyların sonucu : 

Oy sayısı 135, kabul 132, ret yok, çekinser 3. 
Oylama tekrar edilecektir. 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Devletçe işletilecek madenler üzerin
deki hakların geri alınması ve hak sahiplerine ödene
cek tazminat hakkındaki kanun tasarısına verilen 
oyların sonucu : 

Oy sayısı 76, kabul 74, ret 2. Oylama tekrar edi
lecektir. 

Çoğunluğumuzun bulunmadığı anlaşıldığından, 
esasen gündemde de tespit edilen başkaca bir iş bu

lunmadığından, Bakanlar Kurulunca görüşülmesi is
tenen gündemin 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü, 5 nci, 6 ncı, 
10 ncu, 16 ncı, 23 ncü, 24 ncü ve 26 ncı sıralarında
ki kanun tasarılarını ve tekliflerini görüşmek için 
4 . 2 . 1975 Sair günü saat 15,00'te yapılacak Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısından sonra 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,55 

VII. — TEŞEKKÜR, TEBRÎK VE TEMENNİLER 

Ankara 29 Ocak 1975 
Ekselans Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 
Ankara 
Pakistan'da geçenlerde vukubulan depremin felâ

ketzedeleri için Türkiye Cumhuriyeti Millet Mecli
sinin bir taziyet kararını kabul etmek suretiyle yap
mış olduğu nazik jest beni son derece mütehassis 
etti. 

Pakistan Hükümeti ve şahsım adına candan şük
ranlarımı Türkiye Millet Meclisinin sayın üyelerine 
iletmenizi istirham ederim. 

Altaf Şeyh 
Pakistan Büyükelçisi 

Tel suretidir 
El 90 Elâzığ 10121 116 30 1 1975 16 30 
Sayın Kemal Güven 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Çok hızlı gelişen Elâzığ ve çevresinin otuz yıllık 
üniversite özlemi büyük yardımlarınızla gerçekleşmiş 
oluyor, minnettarlığımızı saygılarımızla arz ederiz. 

Elâzığ Veteriner Fakültesi 
Dekanı 

Prof. Mustafa Temize 

Tel suretidir 

Mİ 150 
Malatya 3217 42 30 
Sayın Kemal Güven 

1 15 45 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

İnönü Üniversitesinin kurulması için Büyük Mil
let Meclisinin almış olduğu müspet kararı radyodan 
memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız. 

Mümtaz şahsınızda değerli Meclis üyelerine Ma
latyalılar adına şükranlarımı arz eder, en derin say
gılarımı sunarım. 

Malatya Belediye Başkanı 
Nuri Nebioğlu 

Tel suretidir 
Mİ. 30 
Malatya. 306548 291 11 10 
Sayın Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 
tnönü Üniversitesi kanun tasarısını kabul eyleyen 

Yüce Meclise sizin değerli kişiliğinizde en derin şük
ran ve saygılarımızı sunarız. Olay Malatya halkına 
büyük sevinç ve heyecan vermiştir. 

Sağolunuz, varolunuz... 
Hayrettin Abacı 

Malatya inönü Üniversitesi 
Kurma ve Yaşatma Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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19 . 7 . 1972 günlü ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına 
ve bu maddeler yerine yeni maddeler konulmasına ve 7 . 1 . 1932 günlü ve 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine dair Kanunun değişik 24 ncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çı tırık 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Abdurrahman Unsal 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Kerem Şahin 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Kemal Ataman 
Mustafa İmirzalıoğlu 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırı'koğlîu 
I. Hakkı Köylüoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Hasan özçelik 
Önder Sav 
îlyas Seçkin 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahri özçelik 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 
Nahit Menteşe 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
İlhan Aytekin 
Orhan Üretmen 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 138 

Kabul edenler : 134 
Reddedenler : — 

Çekinserler : 4 
Oya katılmayanlar : 309 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
H. Celâlettin Ezman 

BOLU 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
H. Suat Sungur 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Rıza Genç.oğlu 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
ilhan Işık 
Cevat Sayın 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Orhan Oğuz 
Seyfii öztürk 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesıiz 
Nizamettin Erkımen 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğlu 

İSTANBUL 
Hasam Basıri Ajkkiray 
Abdullah Baştürk 
Nilüfer Gürsoy 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztunç 
Mustafa Parlar 
Mehmet Emin Sungur 
Şükriye To|k 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 

Yılmaz Ergenekon 
Coşkun Karagözoğhı 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 

KARS 
Doğan Arasılı 
Kemal Okyay 
Cemil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargdl 
Hayrettin Nakifboğilu 
Kâmıil özsarıyıldıız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
ibrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Sabri Yahşi 

KONYA 
ismet Büyükyayiacı 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
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MANİSA 

Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Necmi Özgür 

MARDİN 

Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

NİĞDE 
S. Yaşar Arıbaş 

ADANA 
Mehmet Can 
Yılmaz Hoeaoğiu 
Selfıhattin Kılıç 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi özkul 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparsiku Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHISAR 
Mehmet Rıza Çerçel 

AMASYA 
İbrahim Elmalı 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRİ 
Rıza Polat 
Mir Bahattin Yardıand 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Korkar 
Vehbi Meşhur 

ORDU 
Mehmet Said Erbil 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosıman-
oğlu 
Cevat Yalcın 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

ANKARA 
Hüsamettin Afcmumcu 
Orhan Alp 
Oğıızhan Asiltürk 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet Evliya gil 
M. Rauf Kavıdemir 
1. Hakkı Ketenoğlu 
Cevait önder 
Feriha Fatma Öztürk 
Fikri Pehlivanlı ' 
Sabahattin Selek 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Abdurrahim Erdem 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osmaa Avcı 

AYDIN 
İsa' Ayhan 
Mutlu Menderes 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Abdülbakıi Cartı 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Durakoğlu 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
Ali Şevki Erek 
AM Kurt 

TRABZON 
Ömer Çalkıroğlu 

Kemali Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 
İsmet Sezgin 
Behiiiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
Cihat Bilgehan 
Necati Cebe 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi (İ.) 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
(Bşk. V0 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Ali Sanli 

H. Kadri Eyüboğlu 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

URFA 
Mehmet Celâl Bucak 

UŞAK 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Zekâi Altmay 
Cahit Kar aka ş 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaııeri 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

"ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin Hatiiboğ'lu 
İhsan Tombus, 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hüseykı ErçeMk 
Hasan Korlkmazcan 
Hüdai O rai 

[Çekinserler] 

ADANA 
İlter Çubukçu 

AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

[Oya Katıl: 
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DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
AbdüUâtıif En&adioğlıu 
Reoaıi Islkenıderoğlu 
Hall'it Kahraman 
Bahattin Karafeoç 
Mahmut Kepoüu 
Mahlmuit Uyanıik 

EDİRNE 
VeM Gülkan 

ELÂZIÖ 
At l l â Atlilâ 
Ömer Naimti Baran 
Hasan Buz 
Raslkn Küçülkel 
A. Oıihan Sememoğılu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasffim CikıiısllS 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettiin Kaıraea 
Korkut özaıl 
Zelkâi Yaylalı 
ismail Hakiki Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Eternı Güngör 
Ayşe Aliye Kölksal 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
ibrahim Hortoğlu 
imam Hüseyin Incioğlm 
Mehmet Özkaya (1) 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürfemen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
ibrahim Etem Kılıçoğflu 
Hasan Vamıfk Tekfin 
M. Emin Turgutıailp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman 
( t Ü.) 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikail îlçin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
ibrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Fer ruh Bozbeyli 
t. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Kara 
Fatma Güllıis Mankut 
Ali Nejat ölçen 
Hüseyin Özde mir 
Osman Özer 
Ilhami Sancar (B.) 
Cemal Suer 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Necdet Uğur 
Halûk Ulunan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 

Süleyman Genç 
Şinasi Osma 
A. Kemal Önder 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
ismail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN MARAŞ 
ismet Ağaoğlu 
Mehmet özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfilkâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Yasdn Bozlkurlt 
Abdiü'kerlim Doğru 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Vecdi ilhan 
Sabri Keskin 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Meılım'et Altmışyedioğlu 
Cemal Cebeca 
Turhan Feyzdoğlu 
Selçuik İmamoğlu 
MeJhmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memduh Erdemıir 

KOCAELİ 
Şevket Jvazan 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Bıattal 
B'ahrd Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbaikan 
Kemâilettıin Gökakm 
Mustafa Kubilây İmer 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 

Ali Kökbudak 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır (B.) 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
M. Gündüz Sevil gen 
öno'l Sakar 
Süleyman Tuneel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Felıim Adak 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

(MUĞLA 
Ahmet Buldanlı. 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Te-kiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Kemal Şensoy 
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Bilâl Taraaoğlu 
Senai Yazıeı 

RİZE 

Sami Kumbasar 
(t. ü.) 
Sûdi Reşat Saruhaaı 

SAKARYA 

Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal 
ismail Müftüoğlu 

SAMSUN 

Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
İlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Hilmi Türkmen 

• 

SIÎRT 

Mehmıet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zıilan 

SlNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 

Ahmet Arıkan 
N. Nazif Amlaaı 
Vahit Bozatlı 
Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Vahidettiin Karaçorlu 
Mustafa Tknisti 

TEKİRDAĞ X 1'J.I.V-* l t J J-£\.\ T 

Yılmaz Alpaslan 
Hailıil Başol 
Niıhan llgürn 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
öevat Atılgan 
Feyzulilaih Değerli 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 

Mehmet Amslautürk 
Âdil Aid Gine! 
Ekrem Dikmeın 
Lûtftt Köktaş 

TUNCELİ 

Nihat Saltıik 
Süleymıan Yıldırım 

URFA 

Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Abdülkadıir öncel 
CelM Paydaş 

[Açık Üyelikler] 

Amasya 
Bursa 
Niğde 

1 
1 
1 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
(î, Ü.) 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız (B.) 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
İlhamı Çetin 
Nediim Korkmaz 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Kemal Anadol 
Bülenit Eeevdt 
Fevzi Fırat 
Onhan Gönıcüoğlu 
Sadık Tekıta Müftüoğlu 
Mehmet Zeki Okur 

Yekûn 
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Dört Üniversite kurulması hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
İbrahim Tekin . 

ADIYAMAN 
•Abdurrahman Unsal 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Kerem Şahin 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Kemıal Ataman 
Mustafa İınirzalıoğlu 
Cahiit Kayna 
Kâmil Kırılkoğlu 
I. Hakkı Köylüoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Hasan özçeilik 
önder Sav 
İlyas Seejkin 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahni özçeliik 
Remzi Yıkmaz 

ARTVİN 
Ekrem Şadı Erdem 

AYDIr} 
M. Şükrü Koç 
Nahit Menteşe 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
İlhan Ayitetklin 
Orhan Üretmen ' 

BİLECİK 
Mehmet Ereül 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 135 

Kabul edenler : 132 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 3 
Oya katılmayanlar -.312 

Acık üyelikler : 3 

[Kdbvil edenler] 

BOLU 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Hasan Esat Işık 
H. Suat Sungur 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Arif Tosyaiıoğlu 

ÇORUM 
Ya'kup Çağlayan 
Kasım Parlar 
Turan Utku 

EDİRNE 
ilhamı Ertem 
ilhan Işık 
Cevat Sayın 

ERZİNCAN 
Hasan Çeltinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Orhan Oğuz 
Şeyin öztünk 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erişmen 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğlu -

İSTANBUL 
Hasan Basıri Ajkkiray 
Abdullah Baştürk 
Nilüfer Gürsoy 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
İlhan Özibay 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztunç. 
Musıtafa Parlar 
Mehmet Binin Sungur 
Şükriye To|k 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergeııekon 
Coşkun Karagözoğlu 
Ncccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 

KARS 
Doğan Amsilı 
Kemal Okyay 
Cemil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin -
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargli] 
Hayrettin Nakilboğlu 
Kâmlil özsariiyııldız 

KIRKLARELİ 
Mehmeıt Atagünı 

KIRŞEHİR 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Abay 
ibrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Sabri Yahşii 

KONYA' 
İsmet Büyükyaylacı 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Demiz 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Necmi Özgür 

MARDİN 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
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ORDU 
Mehmet Said Erbil 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosıman-
oğlıı 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nadir Lâtif İslâm 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 

Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT, 

Abdülbakıi Cartı 

SÎNOP 
Yalçın Oğuz 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Duıra'koğlu 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
AM Şevkd E,nek 
AM Kurt 

TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 
H. Kadri Eyüboğlu 

Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

URFA 
Mehmet C'elâ'l Bııcıak 

UŞAK 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
AM Fuat Eyüpoğılıı 
Mustafa Asri Ünsıür 

ZONGULDAK 
Zekâi Altmay • 
Cahit Karakaş 

ADANA 
İlter Çubukçu 

[ÇekinserlerJ 

AFYON KARAH1SAR 
Rasim Haneıoğlu 

[Oya Katılmayanlar] 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

ADANA 
Mehmet Can 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi özkul 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 

AFYON KARAH1SAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
İbrahim Elmalı 
Süleyman Mutlu. 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 
Mîr Bahattıin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçlkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin A'kamumcu 
Orhan Alp 

Oğuzhan Asiltürfc 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet Evliya gifl. 
M. Rauf Kaademir 
1. Hakkı Ketenoğlu 
Cevalt önder 
Ferliha Fatma öztürk 
Fikri Pehlıivanlı 
Salbahattıin Selek 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Abclıurralhinı Erdem 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osnıau Avcı 

AYDI>' 
İsa Ayhan 
Mutlu Menderes 
Kemali Ziiya özlürk 
(Bşk. V.) 
İsmet Sezgin 
Beh'îç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
Cihat BiRlgehan 

Necati Cebe 
İbrahim Bıehraım Efeer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi (I.) 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Abdullah Bazeneir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
(B§fk. V.) 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 
Rcfet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Eteni Eken 
Yasin Hatiboğlu 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hüseytta ErçeMk 
Rıza Gençoğkı 
Hasan Korikmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensardoğıllu 
Recaıi Islkenderoğlu 
Haüıit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepoilıt 
Mahmut Uyanıüa 

EDİRNE 
VeM Gülikan 
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ELÂZIĞ 
Atillâ Atiilâ 
ömıer Naimi Barım 
Hasan Buz 
Raslim Küçüikel 
A. Orhan Seneımoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Yahya Akdağ . 
Rasiım öinisli 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettıin Kaıraca 
Korkut öza'l 
Zekâd Yaylalı 
İsmail Halkla Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Ebem Güngör 
Ayşe Alıiye Koksal 
Nlîyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafâ Güneş 
İbrahim Hortoğılu 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet özlkaya 
Mehmet özmem 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğılu 
Haısan Vamık Teklin 
M. Emin Turgutaılp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman (İ. Ü.) 
Turgut Yüöel 

HAKKÂRİ 
Mikâil İlcin 

HATAY 
ıSa/bahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Bahri İnce 
Mehmet İSait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman D emir el 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim. Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Bir git 
Ferruh Bozibeyli 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Ali Nejat Ölçen 
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
îlhami Sancar (B.) 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Süleyman Genç 
Şinasi Osm a 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
İsımail Taşlı 
Cemal Tercan 

KAHRAMAN MARAŞ 
Isımet Ağaoğlu 
Mehmet özdal 

Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 
Allı Zülfilkâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Yastın Bozıkunt 
Abdüükerıim Doğru 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Kesklin 
Hilmi Öztürk 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Cemal Cebeci 
Turbam Feyzioğlu 
Selçulk İmamoğilu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Meımduh Erdemi r 

KOCAELİ 
Şevket Kazan 

KONYA 
Reşat Akisoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Bahıü Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbalkan 
Kem âlettin Gökakm 
Mustafa Kubilây İmer 
M. Necatli Kalaycıoğlu 
Hüseyiin Keçeli 
Ali Köikbudak 
Özer ölçmen 
Faııuik Sükan 
Vefa Tanır (B.) 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
M. Gündüz Sevilgen 
Önol Sakar 
Süleyman Tumıcel 
Hasan Zen'gin 

MARDİN ; 
Fchim Adak 
İbrahim Aysoy 
S ey fi Güneştan 
Ahm'et Türk ' 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabni Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
(Bşk. V.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taraaıoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sami Kumbasar (İ. Ü.) 
SCıdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
M. Vedat önsal 
İsmail Müftüoğlu 
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SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mrutafa Dağıstanlı 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Hilmi Türkmen 

SllRT, 
tdnis Arikanı 
Mehmet Nebül Oktay 
Abdülkerim Zilun 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfilk Fikret övet 

SlVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Ars'lan 

Vahit Dozatb 
Ekretm Kangal 
M. ihsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Haıliil Başol 
Niihan Ilgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Öevat Atılgan 
Feyznılılaih Değerli 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Âdil Alıi Gine! 

Ekrem Difomıein 
Lûtfii Köktaş 

TUNCELİ 

Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 

Mehmeit Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Knlıç 
Abdülkadıir öncel 
Celâli Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 

[Açık üyelikler] 

Amasya 
Bursa 
Niğde 

1 
1 
1 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (İ. Ü.) 
Küriyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız (B.) 

YOZGAT 
i ihsan Aralan 

İlhamı Çetin 
Nedim Korkmaz 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nıihat Akın 
Kemal Anadoıl 
Büledt Eeevıit 
Fevzi Fırat 
Orhan Gön'cüoğlu 
Sadılk Telkin Müftüoğlu 
Mehmet Zeki Okur ' 

Yekûn 

» > • • • < « 
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Devletçe işletilecek madenler üzerindeki hakların geri alınması ve hak sahiplerine ödenecek tazminat hakkın
daki kanun tasarısına verilen oyların sonuçları 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Hasan Cerit 
Osman Çıtırık 
Ilter Çubukçu 

ADIYAMAN 
Abdurrahman Unsal 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Mustafa İmirzalıoğlu 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırıkoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Önder Sav 
Ilyas Seçkin 

ARTVİN 
Ekrem Sadi Erdem 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 

BURSA 
Hasan Esat Işık 

ÇORUM 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 76 

Kabul edenler : 74 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : — 
Oya katılmayanlar : 371 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

EDİRNE 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğlu 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akkiray 
Abdullah Baştürk 
Abudurrahman Köksal-
oğiu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztunç 
Mehmet Emin Sungur 
Şükrüye Tok 

Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 

İZMİR 
A. Kemal önder 
Necear Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MA.RAŞ 
İsmet Ağaoğlu 

KARS 
Doğan Araslı 
Kemal Okyay 
Hasan Yıldırım 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Mehmet Yüceler 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 

KONYA 
İsmet Büyükyaylacı 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 

MARDİN 
Talât Oğuz 

ORDU 
Memduıh Ekşi 
Mehmet Said Erbil 
Mustafa Kemal Gönül 

RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Fuat Uysal 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 

SİVAS 
Ahmet Duraikoğlu 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Ali Kurt 

TRABZON 
H. Kadri Eyüboğlu 
Ahmet Şener 

UŞAK 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
Ilhami Çetin 
Nedim Korkmaz 

ZONGULDAK 
Zekâi Altmay 
Cahit Karakas 

[Reddedenler] 

BURSA 
Hüseyin Suat Sungur 

Nİ'JDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
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[Oya katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
Erol Çevikçe 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi Özkul 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAH1SAR 
MeHımet Rıza Çercel 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemdi Erhan 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 
Mir Bahattin Yardımeı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

•• ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet Evliyagil 
M. Rauf Kandemir 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
İsmail Hakkı Köylüoglu 
Cevat Önder 
Hasan Özçelik 
Feraha Fatma Öztürk 

Fikri Pehlivanlı 
Sabahattin Selek 
Hayrettin Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Afcaöv 
Deniz Bayfcai 
Ömer Buyrukçu 
Abdurrahim Erdem 
Fahri Özçelik 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
ilhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Necati Cebe 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi (1) 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencdr 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
(Bşîk. V.) 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angm 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
Yasin Hatîboğlu 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hüseyin Erçelik 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Reeai Iskenderoğlu 
Halit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepolu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhami Ertemi 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atilâ 
Ömer Naimi Barın 
Hasan Buz 
Rasim Küçükel 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışman 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Etem Güngör 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
İmam Hüseyin Ineioğlu 
Mehmet Özkaya 
Mehmet Özmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Hasan Vamık Tekin 
M. Emin Turgutalp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman 
(İ. Ü.) 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 
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HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Re§a 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz. 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nâzım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
1. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseydn özdemir 
Osman özer 
Mustafa Parlar 
llhami Sancar (B.) 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Adil Demir 

Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
Remzi Özen 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Yasin Bozkurt 
Abdülkenim Doğru 
Kemal Güven (Başkan) 
Cemil Ünal 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi Öztürk 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlu 
Selçuk İmamoğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil özsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memduh Erdemir 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Turan Güneş (B.) 
Şevket Kazan (B.) 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan 
Kemâlettin Gökakm 
Mustafa Kubilay İmer 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
Özer Ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır (B.) 
Mustafa Üstüııdağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
Hüseyin Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi Özgür 
Gündüz Sevilgen 
önol Sakar 
Süleyman Tunç el 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanh 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haindi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Kemaıl Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sami Kumbasar 
(t. Ü.) 
Sûdi Reşat Saruhan* 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat Önsal 
ismail Müftüoğlu 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı: 
İlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 
İrfan Yankutan 

SÜRT 
Idris Arıkan 
Abdülbaki Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret Övetr 
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SİVAS 

Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Ansılara 
Vaihit Bomtla 
Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Tiımist 

TEKİRDAĞ 

Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol 
Nihan llgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abtoas 
Oevat Atılgan 
Feyzulilaih Değerli 
Ali Şevki Erek 
Haydar Uhısoy 

TRABZON 
Mehmet Aralantürk 
Âdil Ali Cine! 
Ömer Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Lûtfi Köktaş 
Mehmet Özgür 

TUNCELİ 
Nilhat SaütıZk 
Süleymıain Yıldırım 

URFA 
Mehmeıt Aksoy 
Neeatd Aksoy 
Mehmet Oelâl Bucak 
'Necmettin Cevhteri 
Mustafa Kılıç 
Abdülkadir Öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir Özpak 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (t.Ü.) 
Künyas EJartal 
Mehmet Salih Yıldız (B.) 

[Açık ÜyeUkler] 

YOZGAT 

İhsan Ars&an 
Alii Fuat Eyüpoğthı 
Mustafa Asri Unsur 
öamer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 

Ahmet Nihat Akın 
Kemal Anadöl 
Bülenit Eoevat 
Fevzi Fırat 
Orhan Göncüoğlu 
Sadık Tekita Müftüoğlu 
Mehmet Zeki Okur 

Amasya 
Bursa 
Niğde 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

33 NCÜ BİRLEŞİM 

30 . 1 . 1975 Perşembe 

Saat : 15,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 

üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5-. 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X 1. — 19 . 7 . 1972 günlü ve 1615 sayılı Güm
rük Kanununun bazı maddelerinin yürürlükten kal
dırılmasına ve bu maddeler yerine yeni maddeler ko
nulmasına ve 7 . 1 . 1932 günlü ve 1918 sayılı Ka
çakçılığın Men ve takibine dair Kanunun değişik 
24 ncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin Kanun ta
sarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/172) (S. Sayısı : 
100) (Dağıtma tarihi: 3 . 7 . 1974) 

X 2. — Dört üniversite kurulması hakkında Ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları (1/132) (S, Sayısı : 95 ve 95'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 3 , 7, 1974, 11 .7 . 1974) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Gnıpu adına 
Grup Başkanvekilleri Mardin Milletvekili Talât Oğuz 
ile Kayseri Milletvekili Mehmet Altmışyedioğlu'nun 
Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve hayvan
cılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuşması için 
gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/9) 

2. — Demokratik Parti Grupu adına parti Ge
nel Başkam istanbul Milletvekili Ferruh Bozbeyli' 
nin, Hükümetin izlediği dış politika ve özellikle 
Türk - Yunan ilişkileri konusunda Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

3. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 18 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/3) 

6. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/12). 



7. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 arka
daşının, Güney bölgelerimizde kaçakçılık olaylarını ya
ratan sosyal ve ekonomik nedenler ile bu yüzden ol
muş ve olmakta devam eden olaylar ve alınan tedbir
lerin tesbiti amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) 

8. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 45 
arkadaşının; Güneydoğu bölgemizde mayınlanarak 
Suriye'lilerin istifadesine bırakılan toprakların temiz
lenerek işlenir hale getirilmesi, kısmen Devlet Üretme 
Çiftlikleri olarak işletilmesi ve kısmen de topraksız 
köylülere dağıtılmasının teminini sağlamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/14). 

9. — istanbul Milletvekili Engin Unsal ve 11 ar
kadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun îşçi Konut-
larıyle ilgili İNTUR Şirketiyle yapmış olduğu ihale
lerdeki usulsüzlükleri tespit etmek amacı ile Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bjr Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/15) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil Ilçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil Ilçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6'^8) (*) 

4. — istanbul Milletvekili Doğan öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldarılı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım» 
asından sözlü soru önergesi (6/71) (*) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü .soru önergesi (6/26) 

7. — istanbul Milletvekili Engin Unsalın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri' 
nin, peynir üretim ve tüketimine dair Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/31) 

1.1. —- Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy işleri ve Koope
ratifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/32), 

12. —. Mardin Mületvekıli Talât Oğuı'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33) 

13. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, MlT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34) 

14. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/35), 

15. — Antalya. Milletvekili ihsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

16. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

17. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

18 . — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/43). 

19. — istanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

20. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Orman 
Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mutemetlerine 
dâir Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

21. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H. 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/141) (*) 

22. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir,: 
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23. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/55) 

24. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) 

25. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/57) 

26. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
in Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru önerge
si (6/58) 

27. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/59) 

28. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın. Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/60) 

29. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/61) 

30. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/62) 

31. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so-
ıru önergesi (6/65) 

33. — Yozgat Mületvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/66). 

34. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 

35. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/69); 

36. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner-ı 
gesi (6/70) 

37. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

38. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
köylerin ilçelerle telefon bağlantısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/73) 

39. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-: 
kin'in, Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ-: 
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-: 
gesi (6/74) 

40. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj-

.lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

41. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, «t ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

42. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi, (6/77) 

43. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum-
nuriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 

j önergesi (6/78) 

44. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
I Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 

Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

45. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın, 
I kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy İşleri ve Koopera

tifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/80) 

I 46. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin BaŞbakan-

j dan sözlü soru önergesi (6/81) 

I 47. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
I Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 

Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

48. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 

I Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 
I 49. — İçel Milletvekii Nazım Baş'ın, son günlerde 

meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başbakandan 
I sözlü soru önergesi (6/84) 
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50. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

51. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Dev
let dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir kadro
larına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/86) 

52. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, TRT 
programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/87) 

53. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/88) 

54. — Bolu Milletvekili .Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarınm 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/89) 

55. — îçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

56. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

57. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Di
yarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve imar ve iskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

58. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek ilçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy işleri ve Kooperatifler Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/93) 

59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

60. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

61. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,» 
Türkiye mason ve siyonist teşkilâtına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü sorti önergesi (6/97) 

62. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, Siyonist 
ve mason derneklerine ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/98) 

63. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

64. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez ilkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

65. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, içiş
leri Bakanının Bütçe Komisyonundaki beyanlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

66. — Kastamonu Milletvekili M^ıdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

67. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 

69. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

70. —• Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

71. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

72. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

73. —' Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

74. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

75. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soçu önergesi (6/134) (*) 

76. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nm, fındık 
ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) 

77. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy işleri ve Koope
ratifler bakanlarından sözlü soru önergesi (6/113) 



— 5 — 
78. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

79. — Muğla Milletvekili Ahmet Buidanlrnın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

80. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Nev
şehir'de Soma fabrikası açılmasına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) (*) 

81. — Kahraman Maraş Milletvekili îsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve îskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

82. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

83. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/120) 

84. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'ın, TÖS boykotuna iştirak eden öğretmenlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/121) 

85. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminde faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

86. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

87. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parların, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

88. — İstanbul Milletvekili Mustafa Pariar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi, (6/143) (*) 

89. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 saydı Kanua hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

90. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

91. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, Gi
resun - Aksu'da meydana gelen faciaya ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/127) 

92. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/128) 

93. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakamndan sözlü 
soru önergesi. (6/149) (*) 

94. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

95. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) 

96. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayımlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

97. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

98. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/133) 

99. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
mndan sözlü soru önergesi, (6/151) (*) 

100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

101. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

102. — Balıkesir Milletvekili Behram Eker'in, 
Balıkesir Özel İdare binası üzerindeki lojmanlara 
ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/138) 

103. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/139) 

104. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/140) 
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105. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

106. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

107. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

" 108. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

109. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

110. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-
kovan'ın, Afşin - Elbistan projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/153) 

111. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

112. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik> 
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü som önerge
si (6/155) 

113. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Muğla Valisiyle ilgili basında çıkan haberlere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

114. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

115. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in 1974 
yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

116. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

117. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

118. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığf tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

119. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın, 
Erzurum Yavuz Selim Öğretmen Okulunda meydana 
gelen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/164) 

120. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan Askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so-: 
ru önergesi (6/165) 

121. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

122. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

123. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

124. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay -
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin İmar ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

125. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, İs
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X I . — İşçi Yatırım Bankası kurulması ile ilgili 

Yetki kanunu tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret ve Plan komisyonları raporları. (1/4) (S. Sayı
sı: 77) (Dağıtma tarihi: 22,6,1914) 
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X 2. — Kooperatifler Bankası ile ilgili Yetki ka
nunu tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Ta
rım, Orman ve Köy işleri ve Plan komisyonları ra
porları (1/169) (S, Sayısı: 81) (Dağıtma tarihi: 
25.6,1974) 

3. — Şehirleşme ve konut sorunları ile ilgili Yetki 
kanunu tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları (1/174) (S. 
Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 3 ,. 7 . 1974) 

4. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri hakkında Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/149) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 
11 , 6 . 1974) 

5. — 854 sayılı Deniz îş Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları 
(1/135) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi 1 1 . 6 . 1974) 

6. — 1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve istanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, işçinin kıdem tazminatının 15 
günden 30 güne çıkarılmasına; Adana Milletvekili 
Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka
nununun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiş
tirilmesine; İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri ile Sağiık ve Sosyal 
İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/136, 2/25, 
2/187, 2/199) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 11.6.1974) 

X 7. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 
2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap
lığı kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları 
raporları (2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 6 . 1974) 

8. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem ile C. 
Senatosu İzmir Üyesi Mümin Kırlı'nın ve İzmir Mil
letvekili Cemal Tercan ve 4 arkadaşının, 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 46-52/3 maddesi 
dolayısıyle 100 ncü maddesi gereğince mahkûm olan 
tütün ekicilerinin affına dair kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/71, 2/72) (S. Sayısı : 68) 
(Dağıtma tarihi : 19 ... 6 . 1974) 

9. — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî 
Yârdım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 
ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim 
Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı 
kurulmasına dair kanun tasarısı ile reddi hakkında
ki Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve. Mil-

-let Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/37; C. Senatosu : 1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. 
Sayısı : 431, M. Meclisi S. Sayısı : 69; C. Senatosu 
S. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 1974) 

10. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 13 
arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/140, 2/213) (S. Sayısı : 70) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 6 . 1974) 

11. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker ve 32 arkadaşının, 31 . 8 . 1956 gün ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 34 noü maddesinin değiş
tirilmesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 
sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkra
larının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, 31.8.1956 gün ve 6831 sayılı Or
man Kanununun 20.6,1973 gün ve 1744 sayılı Ka
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
20.6.1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen 
ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilme
sine, dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
liklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi: 2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112; C. Senatosu 
2/73) (M. Meclisi S. Sayısı: 24 ve 24'e 1 nci ek; C. 
Senatosu S. Sayısı: 354) (Dağıtma tarihleri: 20.3.1974, 
24.6,1974) 

12. — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu' 
nun, 27.5.1935 tarih ve 2739 saydı Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair ka^ 
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlı-: 
ğı tezkeresi ve İçişleri Komisyonu raporu ve Millet 
Meclisi metni (M. Meclisi . 2/1; C. Senatosu : 2/217) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 78; C. Senatosu S. Sayısı : 
953 ve 953'e ek) (Dağıtma târihi : 24 , 6 , 1974) 
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13. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve I 

10 arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/198) (S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1974) 

14. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve üç arkadaşının, v20,. 6 1973 tarih ve 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 52 nci Maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun ceklifi ve Millî Eğitim ve I 
Plan komisyonları raporları (2/249) (S. Sayısı : 86) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

15. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
25 . 6 . 1973 gün ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım I 
Reformu Kanununun 212 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve içişleri, Ba- I 
yındırlık, İmar, Ulaştırma, Turizm ve Plan komis
yonları raporları (2/101) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma 
tarihi : 1 . 7 ,1974) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sürey- I 
ya Öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli I 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu I 
(2/228) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 1 . 7 , 1974) ı 

17. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu' I 
nun, 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 saydı Millî Eğitim 
Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesi I 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ko
misyonları raporları (2/250) (S. Sayısı : 90) (Dağıt
ma tarihi : 2 . 7 , 1974) 

İS. — 4036 sayılı Kanunun değişik 4 ncü, 8 nci I 
ve 22 nci maddelerinin ve 31 nci maddesinin (a) ben
dinin değiştirilmesine ve bir madde eklenmesine dair I 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/181) I 
(S. Sayısı : 92) (Dağıtma tarihi : 3 , 7 . 1974) 

19. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul- I 
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 , 7 . 1974) 

X 20. — Devletçe işletilecek madenler üzerin- I 
deki hakların geri alınması ve hak sahiplerine öde- I 
necek tazminat hakkında kanun tasarısı ve Sanayi I 

»« «*tm 

ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyonları rapor. 
lan (1/1-26) (S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 3.7.1974) 

X 21. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974) 

22. — Belediyelerin, belediyelere bağlı mües
sese ve İşletmelerin ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin Bir Kısım Borçlarının Tahkimi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan Komisyonu Raporu (1/171) 
(S. Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 4 . 7 1974) 

23. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla 
eklenen Ek 1 nci ve Ek 2 nci maddeleriyle 136 nci 
maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma ve Plan Komisyonları ra
porları (1/178) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 
8 . 7 . 1974) 

24. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ko
misyonları raporları (1/177) (S. Sayısı : 102) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 7 . 1974) 

25. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
2 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin cezaları
nın affına dair Kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/212) (S. Sayısı : 106) (Dağıtma tarihi : 
1 . 1 1 . 1974) 

X 26. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 9 ar
kadaşının, Ege Üniversitesinin Kuruluş Kadroları hak
kındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun teklifi hakkın
da Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 2/239; C. Senatosu : 2/78) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 107; C. Senatosu S. Sayısı : 373) 
(Dağıtma tarihi: 1 . 11 . 1974) 

27. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S. Sayısı : 108). (Dağıtma tarihi: 
l . 11 , 1974) 

28. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
îstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve İC ar
kadaşının, ölüm cezasının kaldırılması hakkında Ka
nun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu (2/202, 
2/195) (S. Sayısı : 109) (Dağıtma tarihi : 1.11.1974) 



Dönem : 4 A A 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı t J J / 

4036 Sayılı Kanunun Değişik 4 ncü, 8 nci ve 22 nci Maddelerinin 
ve 31 nci Maddenin ( a ) Belidinin Değiştirilmesine ve Bir Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan Komisyonu Raporu 

(1 /181) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 24 . 6 . 1974 

Sayı : 71 - 1845/3748 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Gümrük ve Tekel BaJkanlığmca hazırlanan «4036 Sayılı Kanunun Değişik 4 ncü, 8 nci ve 22 nci 
Maddelerinin ve 31 nci Maddenin (a) Bendinin Değiştirilmesine ve bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak 'sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını isaygıyle rica ederim. 
Porf. Dr. N. Erbakan 

Başbakan V. 

4036 iSayılı Yasa'nın 4896 Sayılı Yasa ile Değişik 4 ve 22'nci maddeleri ile 31'noi Madesi (a) Ben
dinin, bu Yasaya 4896 ve 5108 Sayılı Yasalarla eklenen 8 nci Maddenin Değiiştidlimesi Hakkında 

Yasa Tasarısı Gerekçesi 

Tekel Genel Müdürlüğü 4036 Sayılı Teşkilât Kanununa göre tüzel kişiliğin haiz Katma bütçeli 
ve döner sermayeli bir kuruluştur. Aslî görevi olan tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler tuz gibi 
Devlet Tekeline Konu olan mallar ve halen tekel dışında bırakılan bira, şarap ve Kibrit gibi mal
ların üretimi ve satışı yanında 1918, 4250, 3078 ve 196 Sayılı Kanunlar ile üstlendiği Kamu hiz
meti niteliğindeki gözetim ve denetim görevlerini de yüklenmiş bulunmaktadır. 

21 . 5 . 1941 tarih ve 4036 Sayılı Kanunla belirlenen Tekel Genel Müdürlüğünün örgütsel yapı
sının bugün Türkiye'nin ekonomik ve sosyal hayatında fiilen üstlendiği fonksiyonlar açısından ye
niden gözden geçirilmesinde yarar görülmektedir. 

Her ne kadar 4036 Sayılı Kanunun bazı maddelerini 4896 vve<5108 Sayılı Kanunlar değiştir
miş veya ek maddeler getirmiş iseler de, değişiklik ve ek maddelerin getirildikleri tarihlerdeki 
Koşulların ihtiyacına ancak süreli olarak cevap verebildiği söylenebilir. Aslında, toplum, gelişim 
ve değişim içindedir. 

Tekel Genel Müdürlüğü gibi topluma her katiyle her an yakın ilişkiler içerisinde bulunan bir 
Kamu Kuruluşunun bu değişim ve gelişmelere uyum gösterebilmesi, karar sürecinde belirli bir 
esnekliğe sahip olmasını zorunlu kılar. Bu durum ve «Hükümet Programı Uygulama Çizelgesi» 
çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucu mevcut ve yürürlükte olan 21 . 5 . 1941 tarihli, 4036 
Sayılı Yasanın ilgili maddelerinde yapılması gereken değişiklikler gerekçeleriyle aşağıda sunul
maktadır. 
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I. - 4036 Sayılı Yasaya 5108 Sayılı Yasa ile eklenen 8 nei maddesi değişik Yasa tasarısının 2 
nci maddesiyle ilga edilmekte ve bu maddede (A), (B), (C) ve (D), bend hükümleri ihdas edilmek
tedir. 

(A) ve (B) bent hükümleriyle imâl, ithal ve satışı devlet tekelinde olan ve aslî maddeleri dı
şında kalan imâl *ve satışı serbest bulunan maddelerin imâlinde kullanılan aııailk maddelerini 
üreten üretici kooperatifleri ve kooperatiflerin üst kuruluşları ile çalışma alanına giripde devlet 
tekeli altında olmayan maddelerin imalâtında kullanılan her türlü malzemenin imâl, ithal ve satı
şı konularında yurt içinde ortaklık kurma, 

(C) bendi ile ele yine Tekel Genel Müdürlüğünün çalışma alanına giren konularda yurt dışında 
fabrika, şube, acentelik ve mümessillik açabilme ve özel hukuk hükümlerine tabi ortaklık kurabil
me, olanakları getirilmektedir. 

(D) bendi de; söz konusu ortaklıkların ve üst kuruluşlara katılma payının, hangi kaynaklardan 
sağlanacağını düzenlemektedir. 

Bu gerekçede, Tekel Genel Müdürlüğü ortaklıklar kurabilecek ve bu suretle ekicinin ürününün 
emeğinin ve tasarrufunun bir ileri aşamada değerlendirilmesinde yardımcı olacaktır. 

I I - Yukarda da değinildiği üzere, 1960'larda, kurulan planlamanın öngördüğü Genel Müdür
lüğümüzün faaliyetlerinin rasyonel olarak yürütülmesi gereği ve bu hususa ilâveten 27. 1 1 . 19G7 
gün ve 6/9138 sayılı Kararla kurulan planlama ünitesi, Tekel Teşkilâtı bünyesinde etkenliğini 
gösterememiş, öte yandan görevleri arasında büyük ağırlığı taşıyan sınaî ve ekonomik faaliyet
ler genişlemiş, büyümüş ve mevcut bu örgütsel yapı içinde güçlüklerle, dar boğazlarla karşılaşıl
mış bulunmaktadır. 

Bu dar boğaz ve güçlükler süratle tedbir alınmak suretiyle giderilemediği takdirde ilerde bu 
güçlük ve dar boğazların daha da artacağı tabiî görülmektedir. 

Öte yandan, 1974 yılı icra programının 352 ve 353 sayılı tedbir maddeleriyle her bakanlık veya 
müstakil genel müdürlükteki O ve M birimlerinin kuruluşunun bellibaşh sorun alanlarını ortaya 
koyan ve bunlara çözümler araştıran incelemeler yapması öngörülmüştür. Bu tedbirler gereğince 
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen çalışmalar sonuçlanmış bulunmaktadır. 

Genel Müdürlüğün bugünkü kadro!ariyle kendisine yasa ve kararnamelerle verilen görevlerin 
rasyonel ve etkili olarak yürütülebilmesi için 4036 sayılı Yasanın 4896 sayılı Yasa ile değişik 4 ve 
22 nci maddeleriyle ilgisi dolayısiyle aynı yasanın 31 nci maddesinin (a) bendinin ilişik değişiklik 
tasarısındaki şekilde olması zorunlu bulunmaktadır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 92) 
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Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/181 
Karar No. : 24 

28 . 6 . 1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 

4036 sayılı Kanunun değişik 4 ncü, 8 nei ve 22 nci nı-addelerinin ve -'31 nei nıaddeiıin (a) ben
dinin değiştirilmesine ve bir madde eklenmesine dair kaıınıı tasarısı, Gümrük ve Tekel Bakanı 
ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü. 

Tasarı, gerekçesinde belirtilen hususlar ve verilen bilgilerden sonra yerinde görülerek madde
lerin müzakeresine geçilmiştir. 

'Taşanımı birinci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 4 ncü maddenin (A) fıkrasındaki (5 ge
nel müdür yardımcısı) yerime (Genel Müdür Yardımcıları) olarak değiştirilercık, diğer maddeleri 
ise aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
ıSivas 

A. Durakoğlu 

Sözcü 
Adıyaman 
A. Unsal 

Kâtip 
Eskişehir 

A. A. Koksal 

Artvin 
T. AUunkaıja 

Aydın 
M. Ş. Koç 

Çanakkale 
O. O. Çan eri 

Denizli 
/ / . Oral 

Elâzığ 
H. Buz 

Gaziantep 
Y. Öztürkmen 

Giresun 
O. Yılma?. 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

İstanbul 
M. T üzün 

İzin iv 
C. Karagözoğlu 

İzmir 
A. K. Önder 

Kars 
K. Okyay 

Kayseri 
C. Cebeci 

Konya 
Ö. Ölçmen 

Kütahya 
Muhalifim. 

Söz hakkım mahfuzdur. 
A. M. Ablum 

Malatya 
M. Delikaya 

Malatya 
/ / . Gökçe 

Tokat 
/ / . Abbas 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 92) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ I 

4036 sayılı Kanunun değişik 4 ncü, 8 nci ve 22 
nci maddelerinin ve 31 nci. maddenin (a) bendi
nin değiştirilmesine ve bir madde eklenmesine dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4036 sayılı Kanunun değişik 
4 ncü, 8 nci ve 22 nci maddeleri ile 31 nci mad
denin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

«Madde 4. — Tekel Genel Müdürlüğü : 
A) Bir Genel Müdür, 5 Genel Müdür yar

dımcıları ile Uzman Müşavirler, Enstitüler Mü
dürlüğü, Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Mü
dürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Mu
hasebe Müdürlüğü, Genel Müdürlük Kalemin
den; 

B) Genel Müdür Yardımcılıklarına bağlı 
Daire Başkanlarından ve onlara bağlı Şube Mü
dürlüklerinden ; 

C) Başmüdürlüklerle, Müdürlükler, Memur
luklar, Satış Depoları ve Mağazalarından; 

D) Fabrika, Yaprak Tütün Bakım ve iş
leme Atelyieleri, Tuzla, Depo, imalâthane, Mü
dür, Şef ve Amirliklerinden; 

Oluşur. 
Bu idare kadrolarının dağıtım ve görevlen

dirme tarzı Genel Müdürlükçe belli edilir. 

Genel Müdürlük Daire Başkanlıklarının sa
yısı ve adları tüzükle belirtilir. Merkez Şubele
rinin kuruluşu ile (C) ve (D) fıkralarında belir
tilen işyerlerinin açılması veya kapatılması 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının onayı ile ya
pılır.» 

«Madde 8. — Tekel Genel Müdürlüğü, Güm
rük ve Tekel Bakanlığının onayı ile ve aşağıda
ki koşullarla; 

A) Devlet tekelimde olup imal, ilthal ve 
satışı kendisine verilen maddeler hariç olmak 
üzere özel kanunlarıyle imal ve satışı serbest bu
lunan ve Tekel Genel Müdürlüğünce imal ve sa
tışına devam edilen maddelerin imalinde kul
lanılan ana ilk maddelerini üreten üretici koope
ratifleri ve bu kooperatiflerin üst kuruluşları ile 
yurt içinde ortaklıklar kurabilir. 

B) Çalışma alanına girip de Devlet tekeli 
altında olmayan maddelerin imalâtında kullanı- I 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞI 

4036 sayılı Kanunun değişik 4 {ncü, 8 nci ve 22 
nci maddelerinin ve 31 nci maddenin (a) bendi
nin değiştirilmesine ve bir madde eklenmesine 

dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. ı— 4036 sayılı Kanunun (değişik 
4 ncü, 8 nci ve 2 inci maddeleri ile 31 nci mad
denin (a) (berildi aşağııdaki işekilde değiştlirilmiiş-
tir. 

«Madde 4. — Tekel Genel Müdürlüğü : 
A) Bir Genel Müdür, Genel fllüdür Yar

dımcıları ile Uzman pYEülşavMer, Enstitüler Mü
dürlüğü, Hukuk Müşavirliği ive Muhakemat Mü-
ıdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Mu
hasebe Müldiürliüğü, Genel Müdürlük Kalemin
den; 

B) Genel (Müdür Yardımcılıklarına Ibağlı 
Daire Baişkanlarin|dıain ve onıara bağlı Sulbe (Mü-
dürlükleriniden; 

O) Başmüdürlüklerle, Müdürlükler, Me
murluklar, Saituş Depoları ve Mağazalarından; 

D) Fabrika, Yaprak, Tütün, Bakım ve İş
leme Atölyeleri, Tuzla, Depo, İmalâthane, Mü
dür, Şef ve Amirliklerinden; 
oluşur. 

Bu İdare kadrolarının dağıtım ve görevlen-
ıdirme tarzı Genel Müdürlükçe belli (eidüiir. 

Genel (Müdürlük Daire Başkanlıklarının; sa
yısı ve aidları Itlüzükle belirtilir. Merkez Şubele
rinin kuruluşu jile (C) ve (D) fıkralarımda be
lirtilen lişyerleriindn açılması (vejya kapatılması 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının onayı ile yapı
lır.» 

Madde 8. — Tasarının 8 ncü maddesi ay
nen kabul eldilmiştdr. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 92) 
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(Hükümetin teklifi) 

lan ıher türlü malzemenin imak ithal ve satışı 
konularında yurt içinde ortaklıklar kurabilir. 

C) Çalışma alanına giren konularda yurt 
dışında fabrika, şube, acentelik ve mümessillik 
açabilir ve özel hukuk hükümlerine tabi ortak
lıklar kurabilir. Tekel bunlara ödenmiş serma
yelerinin % 25'i kadar kredi ile mal verebilir. 
Bu kuruluşlarda çalıştırılacak Tekel Genel Mü
dürlüğü memurlarına ödenecek ücretler hakkın
da 657 saplı Kanım hükümleri uygulanır. 

D) (A) ve (B) fıkralarında sözü edilen or
taklıklara Tekel Genel Müdürlüğü katılma pa
yı Maliye Bakanlığınca, (C) fıkrasındaki kuru
luşlara katılma Tekel Genel Müdürlüğü Döner 
Sermayesinden sağlanır.» 

«Madde 22. — Genel Müdürün veya memur 
edeceği yardımcılarından birinin Başkanlığın
da; Genel Müdür Yardımcıları, Hukuk Müşaviri 
ve Muhakemat Müdürü ve Genel Muhasebe Mü
düründen müteşekkil Müdürler Komisyonu .ku
rulur. 

Bu Komisyon aşağıda yazılı işleri görür: 
A) Genel Müdürlükten tevdi edilen Bütçe 

ve bilançoyu ve bütçede yapılacak değişikliklere 
ait teklifleri inceler. • 

B) Genel Müdürlüğe ait kanım ve tüzük 
tekliflerini inceler. 

C) Tekel maddeleriyle idare mamullerinin 
iç satış fiyatlarını tespit eder. 

D) Yabancı memleketlere ve Türkiye'de 
bulunan Kordiplomatiğe mensup zevata ve ya
bancı vapurlara satılacak Tekel maddeleri ve 
mamulleriyle yaprak ve kıyılmış tütünlerin sa
tış fiyatlarını tespit eder. 

E) 100 000 liradan yukarı alını, satım ve 
yüklenmeler hakkındaki kararları onaylar. 

F) Genel Müdürlük ile şahıslar, özel ve res
mî daire ve müesseseler arasında çıkan bütçe 
giderlerinden veya döner sermayeden doğan 
uyuşmazlık ve davaların sulh yolu ile haili ve 
bu davaların açılmasından veya koğuş kırmasın
dan vazgeçilmesi veya kayıtlarının silinmesi hak
kında karar verir. 

G) Genel Müdürlükçe verilecek diğer işle
ri görür. 

Müdürler Komisyonu en as 7 üye ile hafta
da bir defadan az olmamak üzere toplanır ve ço-

Millet Meclisi 

(Bütçe .Plai: Kom'syiMiı um değiştirişi) 

Madde 22. — Tasarının 22 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

ğunlukla karar verir. Oylarda eşitlik olursa Baş • 
kanın bulunduğu tarafm oyu üstün tutulur. Me, 
zeretleri dolayısıyle toplantıda bulunamayacak 
olan üyelerin yerlerine gösterecekleri daire 
başkanlarından biri veya yardımcılarından bi
risi bulunur. 

Genel Müdür, sorumluluğu kendisine ait ol 
mak şartıyle bu kararlarla bağlı kalmayabilir. 

A, B, C. bentlerindeki kararlar Gümrük ve 
Tekel Bakanlığına sunulur. 

C bendinde yazılı kararlar hakkında Gümrük 
ve Tekel Bakanlığınca Maliye Bakanlığımın 
mütalaası alınır.» 

«Madde 31. — a) Uzman müşavirler, Ensti
tüler Müdürü, Hukuk Müşaviri ve Muhakemat 
Müdürü, Teftiş Kurulu Başkanı, Daire Başkan
ları, özlük işleri Müdürü, inceleme Ve Denetle
me Kurulu üye ve memurları hakkında Bakan
lık Memurin ve Muhakemat Komisyonu.» 

MADDE 2. — 4036 sayılı Kanun ve değişik
liklerinde geçen Grup Müdürü unvanı Daire 
Başkanı olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Gümrük ve Te
kel ve Maliye bakanları yürütür. 

(Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişT 

Madde 31. — Tasarınım 31 ncüı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. ı— Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü madidesi ay
nen kabul eldilmiştlir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü (maddesi ay
nen kabul ddilmişıtür. 

22 . 6 . 1974 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
N. Erbakan -

Adalet Bakanı 
Ş. Kazan 

Maliye Bakanı 
D. Baykal 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
S. Cizrelioğlu 

Çalışma Bakanı 
Ö. Sav 

Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı 
O. Bir git A. Topuz M. Ok 

Başbakan V. 
N. Erbakan 

Devlet Bakanı 
8. A. Emre 

Dışişleri Bakanı V 
II. Işık 

Ticaret Bakanı 
F. Adak 

Ulaştırma Bakanı 
F. Güley 

DeVlet Bakanı 
O. Eyüboğlu 

Millî Savunma Bakanı 
/ / . Işık 

ıMillî Eğitim Bakanı 
M. Üstündağ 

Devlet Bakanı 
İ. II. Birler 

İçişleri Bakanı 
O. Asiltürk 

Bayındırlık Bakanı 
E, Çevikçe 

Güm. ve Tekel Bakanı Gıda - Tarım ve H. Bakanı 
M. Türkmenoğlu K. Özal 

Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı 
A. Doğru (J. Kayra 

Orman Bakanı 
A. Şener 

Gençlik ve Spor Bakanı V. 
O. Bir git 
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Devletçe İşletilecek Madenler Üzerindeki Hakların Geri Alınması 
ve Hale Sahiplerine Ödenecek Tazminat Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Wan Komisyonları Raporları 

(1/126) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar ' 9.5. 1974 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
'Sayı : 71-1406/2771 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Bülyüik Millet Meclisine arzı 
Bakanlar Kurutaca 7.6.1074 tarihinde (kararlaştırılan <«CDevleiçe iletilecek (madenler /üzerinde
ki hakların geri alınması ve Ihak sahiplerine ödenecek (tazminat hakkında Kanun tasarısı» ve ge
rekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Crereginin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Barbakan 

Devletçe işletilecek madenler üzerindeki hakların geri alınması ve haik sahiplerine ödenecek 
tazminat hakkında Kanun tasarısı 

GEREKÇESİ 

1954 yılından beri yürürlükte bulunan 6309 sayılı Maden Kanunu, madenlerin devletin hüküm 
ve tasarrufu altında olduğu esasını getirmiştir. 1961 Anayasasının 130 ncu maddesi, bu hükmün 
teyidini teşkil etmekle beraber, daha ileri gidip arama ve işletme hakkının Devlete ait bulundu
ğunu kaydederek, bu hakkın kullanılmasının, özel kimilere yalnızca veya Devletle ortaklık halinde veri
lebileceğine işaret etmiştir. 

Gerek Maden Kanununun gerekse Anayasanın açıklanan hükümlerine rağmen buıgüne kadar 
maden arama ve işletmeciliğinde kamu sektörü ile özel sektör karma ekonomi esaslarına ve hukuk 
eşitliği prensibine dayalı olarak yan yana faaliyet gösteregelmişlerdir. 

1941 yılında Ereğli Kömür Havzasında kurulan inhisar rejimi bu tarihî gelişimin ve hukukî 
durumun istisnasını teşkil etmiştir. 

Son Hükümet Programında, linyit ve borasit madenlerinin Devlet eliyle işletilmesi ilkesi kabul 
edilmiş bu amacı teminen 6309 sayılı Maden Kanununa ek hükümler getirilmek suretiyle adı ge
çen kanunun tadili yoluna gidilmiştir, 

Maden Kanununda yapılan tadillerle linyit ve borasit için yalnız geleceğe geçerli olmak üzere 
Devlet işletmeciliği benimsenmekle kalmamış, bu madenler üzerinde bugüne kadar kazanılmış ma
den haklarının da geri alınması ve Devlete intikali öngörülmüştür. 
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Bu suretle maden hakkı geri alınacak kimselere bir tazminat ödenmesi meselesi ortaya çıkmış
tır. Ancak geri almanın esas ve usulleri özellikle ödenecek tazminat hakkında halen yürüyen bir 
yasa bulunmadığı için bu tasarının hazırlanması gerekmiştir. 

Tasarıda güdülen amaca, devlete intikali kararlaştırılan her maden için ayrı bir kanun ya
pılması yoluyle ulaşılabileceği hatıra -gelebilir ise de; Hükümet Programında, bortuzu madenleri
nin tamamının ve linyit madenlerinden pek çoğunun hemen Devlete intikaline karar verilmiş bu
lunması, her defasında kanun yoluna gitmenin ağır yürüyecek bir mekanizma teşkil etmesi, çe
şitli madenlerin kendilerine - has özellikleri var ise de; devlete intikal ve tazminat ödenmesi hu
suslarında ortak esasların mevcut bulunması, istimlâk kanunu gibi, halde ve gelecekte bütün iş
lemlere uygulanacak sürekli bir kanun yapılmasının mümkün ve faydalı görülmesi nedenleriyle bu 
nitelikte bir tasarı hazırlanması tercih olunmuştur. 

Tasarıda düzenlenen hususlar; Devlete geçecek madenlerin intikali usulü, tazminata esas olacak 
tesisat ve malların tespiti ve değerlerinin takdiri, tazminatın ödenmesi esas ve usulleri ihtilâfların 
hal mercileri, bu gibi madenler üzerindeki takyitlerin (İhtiyatî tedbir, ihtiyatî haciz, icraî haciz, 
ipotek... vb.) akıbetinin ne olacağına dair hükümler tesisinden ibarettir. 

•Şüphesiz tasarının üzerinde önemle durulması gereken hükümleri, tazminata ilişkin olanları
dır. Madenlerin devlete intikaline dair tasarrufun tanımlanması ödenecek tazminatın kapsamını da 
tayin edecektir. Filhakika gerek kanunlarımızda gerekse uygulamada sözü geçen devletleştirme, 
kamulaştırma, millîleştirme, imtiyazın satın alınması (RAOIIA), istimval... gibi müesseseler farklı 
hukuk ilkelerine dayalı ve ayrı tazmin esaslarına bağlanan tasarruflardır. 

Bu sebeple önce, madenler ile maden haklarının niteliklerini sonra da bu hakların yukarıda işa
ret olunan müesseselerle benzerliğini münakaşa etmek gerekli görülmektedir. 

Madenler, bir taraftan taşıdıkları önem,, tükenince yerine konanı aması diğer taraftan, oluşum 
ve tabiatları icabı hukuk sistemlerinin mülkiyete konu yapmadıkları doğal servet kaynaklarından-
dır. Anayasamız ve yasalarımız da madenler üzerinde mülkiyeti değil, Devletin hüküm ve tasarru
funu kabul etmekle ıgenel olarak dünya hukuk uygulamasına paralel düşmüştür. 

Filhakika Maden Kanunu ile kişilere tanınan haklar, madenlerin aranıp işletilmesi, çıkartılıp 
yararlanılmasına dair yetkilerden ibarettir. Devletin bu konudaki tasarruflarında (ruhsatname, 
imtiyaz) idarî müsaadelerden başka bir şey değildir. 

Bu tasarıya konu olan tasarruf yukarıda işaret olunan müesseselerden en çok (RACHA) imtiya
zın satın alınmasına benzetilebilir. 

İdare Hukukunda bu tasarruf, genellikle, amme hizmeti imtiyazlarının süresinden önce, mukave-
lesiııdeki şartlara göre veya şartları devletçe tayin edilmek suretiyle satın alınıp imtiyaza son ver
meyi amaç. alır. 

Evvellâ bu tıasıarı yalnız maden imtiyazlar mı değil, işletme ve arama ruhsatnameleri, öncelik hak
ları ve işletme hakkı talebi hukukunun da devlete intikalini kapsamaktadır. 

Daha sonra amme hizmeti imtiyazlarında; Devletin ve imtiyazemm karşılıklı hak ve vecibeleri 
bulunduğunu, Devlet tarafından imtiyazcmın kârının garanti zararının deruhte edildiğini kaydet
mek gerekir. Maden imtiyazlarında; Devletin her hangi bir mükellefiyeti veya taahhüdü söz konusu 
değildir. Madencilik rizikolu bir faaliyet olup kâr etmek kadar zarar edilmesi de ihtimal dahilindedir. 
Maden imtiyazlarının bu özelliği dolayısayle klasik anlamdaki (RACHA) deyimine ve bu müessesenin 
tanzim esaslarına tasarıda yer verilmemiştir. 

Anayasamızın 38 nci maddesinde sözü geçen kamulaştırmaya gelince; Bilindiği üzere kamulaştır
ma, özel mülkiyetin amme hizmetine tahsis için zor alımıdır. Maden haklarının geri almmasıyle ka
mulaştırmanın yekdiğerine benzemediği açıktır. Zira madenler mülkiyet konusu olmadığı gibi geri 
alınıp kamu hizmetine tahsis de bahis konusu değildir. 

Anayasanın 39 ncu maddesi devletleştirmeden bahsetmektedir. Bu maddeye nazaran kamu nite
liği kazanan özel teşebbüslerin Devlet yönetimine intikali amaç alınmıştır. Mer'i mevzuata göre ser
best teşebbüs sahasına giren özel teşebbüslerin bu maddeye konu teşkil 'etmesi tabiîdir. Anoaik mıa-
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dencilik hiç bir kayda tabi olmadan serbestçe icra edilen bir teşebbüs alanına dalıil olmayıp, Devlet 
müsaadeleriyle (İmtiyaz, ruhsatname) icra edilebilen bir faaliyettir. 

Bazı memleketlerde, o memleketlerin hukukî rejimi ve gelenekleri icabı millileştirme adiyle anılan 
müessesede esasen büyük ölçüde devletleştirmeye benzediği için bu konuda fazla açıklamaya lüzum 
ve zaruret görülmemiştir.-

Olağanüstü hallerde ve geçici olarak, toplumun kollektif ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyle 
müracaat edilen «1STİMVAL» e gelince; bu tasarruf ile devlet özel mülk konusu gayrimenkullerin 
kullanılması, menkullerin kullanılması veya mülkiyetinin zor alımı yetkisine sahiptir. 

Madenlerin mülkiyete konu olmadığını yukarıda açıklamıştık. Mülkiyete konu olmayan, işletil
mekle tükenen madenlerin kullanmaya müsait olmayacağ da izaha lüzum olmayacak kadar açıktır. 

Nihayet bir ceza müessesesi olan müsadere ile, genellikle rejim değişikliklerinde veya savaş 
sonlarında, eski rejimin yahut düşmanın emellerine hizmet edenlerin, mallarına el koyma şeklin
de uygulama gören idarî veya teşriî anlamdaki müsadere, esas itibariyle mallara bedelsiz elkoyma 
ve cezalandırmayı hedef alırlar. Tasarının amacı şüphesiz bu değildir. 

Tasarının amacını biraz daha belirtebilmek bakımından, maden işletmesi deyiminden ne an
laşıldığını açıklamakta yarar vardır. 

Maden deyimi birbirini tamamlayan dört faktörden meydana gelir. 
a) Yeraltında mevcut maden rezervi, 
b) Bu rezervin yeryüzüne çıkarılması için yapılmış yeraltı ve yerüstü tesisat (yollar, kuyu

lar, galeriler, makineler, alât, edevat, teçhizat... gibi), 

c) Cevherin aranıp işletilmesi ve bundan yararlanılması için Devletçe verilmiş haklar (İşlet
me imtiyazı, işletme ruhsatı, arama ruhsatı), 

d) Maden hakkının sahibi. 
Maden cevherleri yatağından koparılıp yeryüzüne çıkarılmadıkça madencinin mamelekine da

hil olmazlar. 
Maden, yatak halinde Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bu nedenle tasarıda rezerve 

tazminat ödemek yolu seçilmem'iştir. 
Ayrıca, madencilikte kâr etme garantisi mevcudolmadığmdan, tazminat unsurları ötesinde 

kâr mahrumiyetine yer verilmemiştir. 
Maden hakkına gelince; bu hakkın Maden Kanununa göre idarece verilmiş bir müsaadeden 

ibaret olduğunu açıklamıştık. Kanunla verildiği için Kanunun idareye tanıdığı yetkiye istinaden 
idarenin tasarruflanyle geri alınması gerektiği cihetle bu husus ayrı bir kanunda düzenlenmiştir. 
Anayasamızda kanunla geri almağa mani bir hüküm mevcut değildir. Hatta Anayasamızın 130 ncu 
maddesine göre madenlerin aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aidolup kişilere verilen, bu 
hakkın kullanılmasıdır. Hal böyle olunca geri almanın cevazı da bu madde hükmünde mevcut
tur. 

Maddenin önemli faktörlerinden biri de tesisattır. Arama ve işletme hakkı geri alınınca te
sisatın yalnız başına bir fonksiyonu kalmayacağı gibi maden hakkı sahibinin bu tesisatı tamamen 
alıp götürmesi ve değerlendirmesi mümkün değildir. İşte bu özellik dolayısıyle tasarıda tesisata 
tazminat ödenmesi gerekli görülmüş ve bu husus düzenlenmiştir. 

Tasarı, 4 ncü faktör olan, maden hakkı sahibi ile meşgul olmamıştır. Bazı ahvalde amme hiz
meti imtiyazlarında olduğu veya devletleştirmede düşünüldüğü gibi hak sahibi şirketin hisse se
netlerinin alınması suretiyle tüzel kişiliğe son vermek, memleketimizde hisse senetlerinin bedel
lerini gösterir borsa ve cote sistemi olmadığı için kabili tatbik görülmemiştir. 

Özetlenirse tasarı, yukarıdaki dört faktörden ikisini teşkil eden maden hakkı ile tesisatı kapsa
mına almış, hakkın geri alınmasını ve tesisat bedelinin tazmininin esas ve usullerine dair hüküm
leri ihtiva etmektedir. 
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İşletmede çalışan personelin akibotiniıı ne olacağı hatıra gelebilir. Gerek İş Kanunu gerekse 
Sosyal Sigortalar Kanunu, bir işyerinde işverenin değişmesi halinde işçilerin müktesep hak
ları ile yeni işverenin emrinde çalışmaya devamları öngörüldüğü iein bu konu tasarıda lüzumu 
ölçüsünde yer almıştır. 

Hülâsa, nev'i şahsına münhasır bir işlem teşkil eden maden haklarının, .geri alınmasında, maden 
hakkı sahibinin mal varlığında hâsıl olan eksilme kadar tazminat ödenmesi hukuk devleti ilkesine 
ve devletin malî imkânlarına uygun düşmüştür. 

Madencinin mal varlığından hâsıl olan eksilme de madendeki taşınır ve taşınmaz mallar ve tesi
satın devir günündeki rayiç değerinden ibarettir. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 

1 nci madde : 6o09 sayılı Maden Kanununa ek hükümlerin uygulanması cümlesinden olarak 
veya bundan sonra çıkarılacak kanunlarla Devletin arama ve işletmesine ayrılan madenler üze
rinden kazanılmış haklardan; geri alınıp kamu tüzel kişilerine devir ve intikali kararlaştırılan 
maden haklarının geri alınması tesislere ödenecek tazminat esasları ve madenin devir ve intikalleri 
bu kanuna tabi olacaktır. Bu maddede kanunun kapsamı ve konusu açıklanmaktadır. 

2 nci madde : Maden haklarının geri alınmasının kararlaştırılması tarihine kadar uzun veya 
kısa bir süre geçmesi zorunludur. Bu geçici sürede maden hakkı sahibi, madende bazı zararlı faa
liyetlerde ve davranışlarda bulunabileceğinden, faaliyetin Bakanlıkça tayin edilecek bir mühen
disin gözetimi altında yürütülmesi bir tedbir olarak, maddede öngörülmüştür. Gerektiğinde faali
yetin durdurulması bir müeyyide olarak maddeye eklenmiştir. 

Maden Kanununun 57 nci maddesinden yararlanmayan sahalarda esasen faaliyette bulunmak 
söz konusu değildir (B) bendi ile getirilen hüküm İni gibi sahalarda faaliyette bulunma taleplerinin 
yerine getirilmemesi için öngörülmüştür. 

)) ncü madde : Kanunun uygulanmasına hız verilmek bakımından özel bir fon teşkili ve istis
naî harcama usulleri zorunlu görülmüştür. Fon Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının emrinde 
olacak karşılığı Bakanlığın talebi üzerine madeni devir alacak kamu tüzel kişileri tarafından karşı
lanacaktır. 

4 ncü madde : Bu madde ile kanunun emrettiği işleri yürütecek komisyonun oluşumu açıklan
maktadır. 

5. nci madde : Komisyonun Başkanlığı üyelerin tayini çalışma usulü ve ayrıntıları maddede 
düzenlenmiştir. 

6 nci madde : Komisyonun Maden Dairesinde, madende, maden hakkı sahibinin bürolarında ça
lışmalar yapması gerekebilir. Bu itibarla görev şeklini komisyonun bizzat düzenlemesi esası ve 
karar oranı ile yokluktaki işlemlerin tekrarının istenmesi suretiyle işlerin uzatılmasına meydan 
verilmemesine dair hükümler getirilmiştir. 

7 nci madde : İşlerin aksamaması ve düzenli bir biçimde yürütülmesi için maddede komisyo
nun çalışması ayrmtılarıyle düzenlenmiştir. Komisyonca ayrılacak malların işletmenin devamlılığı 
ve emniyeti için zorunlu olan mallar alacağı uygulamada açıklık sağlamak bakımından ayrıca belir
tilmiştir. 

8 nci madde : Bu madde komisyonun nihai görevlerini düzenlemektedir. Filhakika komisyon, 
her türlü tespit, ayırma takdir işlerinden ve personelin o günkü statüsünü de tespit ettikten sonra, 
bir tutanak düzenleyerek madenin taraflar arasında devir teslimini yapacak ve görevi bitecektir. 

9 ncu madde : Bir işyerinin devam .etmek kaydıyle yeni bir işveılene intikal .etmesi halinde, o (iş
yerinde çalışmakta bulunıan işçilerin durumlarının ne olacağı, hak ve vecibeleleıi lig mevzuatında 
hükme bağlandığı iğin burada 'ayrıca hüküm getirilmemiş; yalnız üş m'evzulatma atıfla yetinimıiş-
tiı\ 
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Ancak, madenin devri dolayısıyle, maden hakkı sahibi ile işçinin muvazaalı akitler yaparak, 
madenî devıir alacak klanın, hükmî şahsını zarara uğratmamaları için hizmet süresi, ücret ve diiğer 
özlük hakların tespitinde Sosyal Sigortalar ve buna benzer kurumların kayıtlarının esas alınacağı 
hükmü getirilmiştir. 

10 ncu mıadde : 506 sayılı Sosyali Sigortalar Kanununun 82 nci maddesi; bir işyerinin devren in
tikali halinde ıeski işverenin sigorta primi ve bunların gecikmesi dolayısıyle ödenecek giecikme 
zammı borçlarından dolayı yeni işverenin de müte sel silen borçlu olacağı hükmünü ihtiva etmekte
dir. Bu hüküm taraflar arasında bir devir mukabelesinin söz konusu olmıası halinde yeni işvenen 
için mağdur edici olamaz. Zira işyerini devralan devir şartlarını bu duruma göre tanzim eder. Bu 
Kanunun tatbikatında taraflar arasında bir sözleşme söz konusu olmadığı için sigortaya büyük 
ölçüde borçlu bir madenin kamu hükmî şahsınca devir alınması halinde ağır bir prim borcu ile 
karşılaşılabilir. Buma meydan verilmemesi iiçin adı geçen maddeye 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun uygulanması bakımından istisnla getirilmiştir. 

Ancak maden hakkı sahibinin sigortaya olan borcunu ödemeden bu Kanuna göre ödenecek taz
minatı alıp gitmesinle meydan yermemek için de söz konusu tazminatın borcuna teminat olarak tu
tulacağı hükmü maddeye ilâve edilmiştir. 

11 ned madde : Komisyonun, düzenlediği tutanakları, görevi bitince Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına vereceği ve Bakanlıkça ilgililere tievdi olunacağı maddede belirtilmiştir. 

12 nci madde : Tasarının en önemli hükmü tazminata taallûku sebebiyle bu maddede toplanmış
tır. Bu nedenlle maddenin gerekçesinde etraflıca açıklanması uygun görülmüştür. 

Birinci fıkrada; 7 nci maddeye göre madende varlığı tiesbit ıedilen ve devri öngörülen taşınır 
ve taşınmaz mallar ile tesisatın tazminata konu olacağı açıklanmıştır. Maddenin mefhumu muha
lifinden bizzati maden hakkının veya rezervin- yahut madencinin üçüncü şahıslarla yaptığı hukukî 
muamelelerden doğan menfaatlerinin değerlendirmede nazara alınmayacağı manası çıikacaktır. 

Madenlerde rastlaman; binalar, ocaklar, galeriler, yollar, kuyular, harmanla!', depolar, su mec
raları, "havalandırma yükleme boşaltma tesisleri, hava hatları, şimendifer batları... gibi tesisat ile 
bunların fer'ini teşkil eden ve tamaımılayıeısı olan atet, edavat, malzeme ve makineler üç grupta 
mütalaa edilmiştir. Taşınmaz ımlallar, taşımı* mallar, ve tesisat, 

Bunların hepsinin değerlendirilmesinde müşterek bir esas teşkil eden devir günündeki rayiç değeri 
nazara alınacaktır. 

Ezcümle Ibir -binanın bir kamyonun »bir vagonetin bir dekovil hattının elektrik tesisatının değer
lendirilmesinde : Bunların devir günündeki durumu ve piyasa şartları gözönünde tutularak böyle 
bir malın veya tesisin rayiç değer! ne olabilir ise o malın veya tesisin tazminata esas değeri o olacak
tı,'. 

Ancak, tesisat için değerlendirmede ek olarak bir faktör daha gözönünde tutulacaktır ki, o da 
faydalaınma oranıdır. 

Önemi dolayısıyle faydalanma oranını bir önıe ; ile açıklayalım. Devir günündeki piyasa, şartlarına 
vo inşa tarzı ile kullanma yeterliği ve eskime durumu gözönünde tutularak bir milyon lira değer biçi
len ve 100 bin tonluk bir cevher yatağını istihsal ve istismar için inşa edilmiş bir galeri düşüne
lim. Devir gününde bu galerinin üışa amacını teşkil eden 100 bin tonluk, cevherin yarısı çıkarılmış 
ise bu galeriden gelecekte faydalanma oranı 1/2 olacak, binmetice galerinin tazminata esas değeri 
de 1 000 000 / 2 = 500 000 lira olacaktır. Rezervin dörtte biri çıkarılmış ise galerinin değeri 
1 000 000 — 250 000 = 750 000 üra galerinin tazminat bedelini teşkil edecektir. Galeri amacına ta
mamen hizmet etmiş ise yani cevherin tamamı çıkarılmış ise; galeri kendisini itfa etmiş diğer bir de
yimle fonksiyonu kalmamış demektir. Şüphesiz terk edilmiş demek olan ve istifade imkânı kalmamış 
bulunan bu gibi tesisata herhangi bir bedel ödenmeyecektir. Faydalanma oranından maksat işte bu-
duı'. 

Burada önemli bir noktayı daha açıklamakta fayda görülmüştür. İşletme hakkına konu olmamış, 
bu nedenle henüz işletme için lüzumlu taşınır ve taşınmaz mallarla donatılmamış ve fakat bulunmuş 
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maden niteliğine ulaştırılmış, arama ruhsatnameli ve işletme 'halkla talepli madenlerde mevcut, olum
lu sonuç vermiş yarma, sondaj kuyusu, galeri... gübi araştırma ve geliştirme faaliyetinden sayılan te
sisat da devir gününün şartlarına göre birim fiyat üzerinden hesaplanacak maliyet esasına göre taz
minat ödenmesine konu olacaktır. 

İşletme halkları ile (bunların dışında kalan haklara konu olmuş madenilerde tazminatın farklı esas
lara 'bağlandığı maddenin incelenmesinden anlaşılacaktır. Filhakika işletme ruhsatnameli ve imtiyazlı 
madenlerde Devletle madenci arasında sözleşmeye dayalı bir ilişki mevcuttur. Madenci uzun süreln 
bu haklara güvenerek 'birtakım tesisler kurmuş ve yatırımlar yapmıştır. Bunlara ödenecek tazminat
tan o güne kadar satılan cevherin (bedeli düşülmemiştir. Buna mukabil 'bulunmuş hale getirilmekle be-
ralber henüz kendisine işletme hakkı verilmemiş ve ciddî yatırımlara girilmemiş bulunan işletme hak
kı talepli ve arama ruhsatnameli madenlerde mevcut taşınır ve taşınmaz mallar ile tesisata, aynen 
işletme hakkına konu olmuş madenlerdeki gibi tazminat hesaplanacak ve fakat bu tazminat tutarın
dan devir gününe kadar yapılmış cevher satış 'bedelleri düşülecektir. Cevher satış bedellerine işletme 
masrafları dahil edilmeyecektir. Diğer (bir ifade ile cevher satış ibürüt bedellerinden beher ton için 
hesaplanacak işçi gündelikleri gibi tazmıiınat hesabında yeri olmayan işletme giderleri düşülecektir. 

Hakkı takaddüm konusu madenlerde herhangi tor faaliyet gösterilmediği için madencinin yaptığı 
masraflar kadar bir ödeme uygun görülmüştür. Bu masraflar hakkın elde edilmesi için resmî makam
lara yatırılan ruhsatname harç teminaltı ve varsa keşif ve tahkik masraflarına taallûk edecektir. 

Özetlemek gerekirse madencinin mal varlığında ne kadar azalma oluyorsa ödenecek tazminat da o 
kadar olacaktır. Esasen kamu hükmî şahsının mal varlığında da aynı ölçüde bir iırtma olacaktır. 

13 ncü madde : Madencilik Ticaret Kanununa göre ticarî faaliyetlerdendir. Bu itibarla madenci 
birtakım defterleri tutmaya belgeleri saklamaya mecburdur. 

Bu nedenle ticarî kayıt ve belgeler ile vergi beyannameleri, vergi dairesinin takip ve tespitleri ve 
Maden Dairesi kayıtları resmî belgeler olarak tazminatın hesaplanmasında müracaat edilebilecek 
kaynaklar olacaktır. 

Bunların elde edilememesi halinde 12 nci maddedeki tazmin esasları gözönünde tutularak Komis
yonca takdiren tespitler yapılacaktır. 

14 ncü madde : Devletçe geri alman madenler için komisyonca takdir edilen tazminatın, bu hak
ları devir alan kamu tüzel kişisi tarafından ödeneceği 14 ncü madde ile kabul edilmiştir. 

Tazminat, Bakanlıkça bu hususta yapılacak tebligatın tarihinden itibaren 1 yıl içinde maden hak
kı sahibine ödenecektir. 1 yıl içinde ödenmeyen tazminat için ayrıca % 9 faiz yürütülmesi öngörülmüş
tür. Faiz miktarı carî faiz miktarıdır. 

15 nci madde : Maden hakkı üzerine konulmuş haciz, ipotek... gibi takyitler mevcutsa, bunlar de
vir 'tarihinde kalkacak Bakanlığın istemi üzerine, tazminat; madeni devir alan kamu tüzel kişisi ta
rafından maden hakkı sahibine ödenmeyecek, Bakanlık emrine millî bir bankaya emanet olarak tevdi 
edilecektir. 

Bakanlık keyfiyeti ayrıca takyidi koyan merci, makam ve kişilere de duyuracaktır. 
Emanet alınan bu paranın en son ödeneceği yerler maddede gösterilmiştir. 
16 nci madde : Geri alman maden haklarına ait sahalarda muvakkat işgal, istimlâk veya -tahsis ko

nusu yapılmış yerler varsa.; Maden Kanunu hükümlerine »göre işlemleri tamamlanmış bulunan bu yer
lere ait hukukun da aynı yetki ve sorumluluklarla maden hakkını devir allacak kamu tüzel kişisine 
geçeceği 16 nci maddede gösterilmiştir. 

17 nci madde : 2804 sayılı Kanun hükümleri dairesinde MTA Enstitüsü tarafından kendi hesa
bına yapılan aramalar sonunda geliştirilen yataklar üzerinde bu kurum lehine doğan talep hakla
rının maddenin diğer bir Devlet kurumuna geçmesi sebebiyle düşmesi öngörülmüştür. 

18 nci madde : Geri alman maden ocaklarının Devletçe işletilmesi asıl olduğundan bunların 
başkalarına devri bahis konusu olamayacaktır. Ayrıca bu haklar üzerine her hangi bir tahdit konula
mayacaktır. 
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19 ııcu madde : Hakların geri alınması, madenlerin kamu hükmî şahıslarına devir ve intikali, 
mallara ve tesislere değer takdir edilmesi tamamen idarî birer işlem teşkil etmektedir. Bu itibarla 
uyuşmazlıkların tabiî olarak çözüm yerinin idarî yargı yeri olması gerekir ise de; bedele değinen ih
tilâfların mülkiyet ile ilişkisi nedeniyle adlî yargı yerine gidilmesi ve tereddütlerin doğması muhte
mel görüldüğünden, konu bu maddede açıkça düzenlenmiştir. 

Davada husumetin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına yöneltilmesi doğal ise de tazminat 
maden hakkını devralan kamu tüzel kişileri ile ödeneceğinden husumetin bu kurumlarla birlikte Ba
kanlığa yöneltileceği hükmü getirilmiştir. 

Maden işletmeleri; çeşitli ihtisasa değinen (Maden, makine, elektrik, inşaat mühendislikleri) yer
altı ve yerüstü tesisleriyle bir kül teşkil ederler. Bunların tespiti, devir ve intikali ve değerlendi
rilmesi geniş tecrübe ve yeterlik isteyen işlerdir. Bu nedenle; bilirkişi tahkikatının en az üç kişilik 
bir kurul tarafından yapılması esas alınmıştır. Bilirkişi adaylarının yetkili kurumlarca gösterilmesi 
prensibinin kabulü de aynı sebebe dayanır. 

Bilirkişi adaylarının maden, makine, inşaat ve elektrik mühendislerinden gösterilmesi mümkün 
olduğu gibi, mahkemenin bu adaylar arasında istediklerini seçmesi de şüphesiz takdire taallûk ede
cektir. Ancak, her halde dava konusu madendeki işletmenin ve ihtilâfın özelliğinin seçilecek ihti
saslara etkili olması bilirkişilik müessesesinin doğ al bir sonucudur. 

Maddede ismi geçen kurumlardan her dava için beşer kişilik bilirkişi adayı istenmesi ve mahke
menin bu istek sırasında bilirkişilik konusu hakkında aday göstereceği kurumlara bilgi vermesi isa
betli aday seçilmesi bakımından faydalı olacaktır. 

Madenlerin bu kanuna göre devir ve intikal işlerinin kısa sürede bitirilmesi zorunluluğu nede
niyle bu kanunun tatbikatından dolayı işleri durduracak veya yavaşlatacak nitelikte tedbiri ihtiyatî 
ve tehiri icra kararı alınamayacağı maddeye ilâve edilmiştir. Bu mealdeki hükümlerin Anayasaya uy
gun olacağı yüksek mahkemenin karaıiariyle saptanmıştır. Diğer taraftan tazminat bedelleri üçün
cü şahısların alacaklarına karşı teminat olarak bir bankada tutulacağından her hangi bir alacaklının 
zarara uğraması söz konusu olmayacaktır. 

20 nci madde : Geri alınma işleminin, geri alman maden haklarına ait sahalar üzerinde Maden 
Kanununa göre doğmuş ve doğacak olan ihtilâfların neticelendirilmesine mani olmayacağı maddede 
düzenlenmiştir. Dava, tazminata etkili biçimde sonuçlanır ise 15 nci madde hükmü uygulanacaktır. 

21 ve 22 nci maddeler : Yürütme ve yürürlüğü göstermektedir. 
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ISan&yi ve TOcnoloji ive Ticaret İKoımüsyonu fraporu 

Millet jMecUsi 
Sanayi w e Teknoloji fue Ticaret 

Komisyonu 
Esas No. \: 1/126 
Karar Wo. : 10 

25 . 6 . 1974 

sahiplerine ödenec;ek 
komisyonıımuzda tet-

YüJksek BaÇtaıilığa 

Devleitçe işletilecek madenler üzerinde'ki hakların geri alınması ve hak 
taızminaft hakkında kaniim tasarısı %ili Bafcanlık teimlsiMteriniın iştirakiyle 
kik ve müzakere edildi : 

ıGrere'klçjede arz ve izah olunan hususlar komisyonumuzca da uyigun .görülmüş ve tasarının 2, 4, 
6, 7, 8, 12, 13 ve 15 nci maddelerinin sonundaki «YukarıM hükümlerin uylgulantoası usul ve esas
ları 'bâr yiöıneltımıeliklıe düzenlenir.» cümlesinin madde metninden, çıkarılarak, bu cümlenin tek bîr 
mıadde altında toplanması için, yeni bir madde ilâvesine, bu ımaddeniin ilâviesiytle de 21 nci mad
denin 22 nci madde 2(2 ,nci maddenin 28 neü madde olarak deği^tMlme&ine, diğer maddelerin ise ay
nen kaibul edilmesine karar vedilmiştir. 

Havalesi gereğince Plan Komisyonuna tevdi <edilmıeik üzere Yıülkselk Başkanlığa ısunulur. 

iSanayi vte Teknoloji ve Ticaret 
Kjoımisylonu Başikanı ve boı rapor 

Sözcüsü 
Çorum 

T. Utku 

Kâtip 
Denizli 

H. Erçelik 

Çanakkale 
12 nci maddenin A fıkrası
nın (a) bendine karşıyım 

H. Sever 

İstanbul 
A. Köksaloğlu 

BaşkanvekıiM 
Elâzığ 

A. Atilâ 

Adana 
/. Çubukçu 

Diyarbakır 
A. Ensarıioğlu 

İmaada bulunamıaidı 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

İmzada bulunamadı 

Tunceli 
N. Salhk 

Sözcü 
Balıkesir 

O. Üretanetn 
tmzıaida ıbulun'aım'adı 

Bursa 
Kamana (Muhalifim 

//. S. Sungur 

H'aitay 
M. Yuman 

Kocaeli 
1. Akdoğan 
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Devletçe işlfeitüteceik madenler üserinjdielki halkların geni alınması vte hak sahüıplerjıne Memieoeik taz
minat hlaJkkuîJd'a (kanun .tasarısı üzerindeki itirazlarım 

A) Gterefeçe üzerinde : 
1. Tasarıda gerekçe olarak «Maden Kanu ıranda yapılan tadillerle linyit ve borasit için 

yalnız geffeceğe geçerli ollmiaik tizlere Devlet işlet'meeiiliği benimsenmekle kal'nıaınuş, bu madenli e/r 
üzerinde bugüne ika dair kazanılmış miaıd'en hakla vnmn da 'geri alomıması vie devlete üdiıtlikâilü öngö-
rüjımiüş'tür. Bu su;retle maden Maki geni almaç ak: Iklmselere l'blr tazminat ödenmesi meselesi 
ortaya çıkmıştır. Ancak geıri aıl'mianın esals ve usûlleri öz'efll'ikTe ödenecek tazminat hakkında ha
len yürüyen bir yasa bulunımadığı için ıbu 'tasa rırain hazırlanması gerekmjştfilr,» denliflimektedir. 

HaDbuki halen Mjaden Kanununda öyle «bir tadiilât yapulmaımuştar. Mer'i Maden Kanununa gö
re de bir tazminat kanununa ihtiyaç yoktur. Bu balkılmdaın tasarı hakikatte bıağdiaışiin'ayîaaı blir ge-
rietkçeye eturtularak sevkedilUmjiştÜr. Ancalk 3,1 . '1 . SWÎ% tarihinde Mealilse arzı karaıriaştıırılan, 
Enerji ve Tabiî Kaynaikllar Bakanlığınca haızırılaınlan •«Mademcürii'k Reformu kanun tasarısı» 'bor 
ve llnylt'teılin /münhasıran devlelti eliyle üişletil meşini öngörmüş ve fakait meefliitelerden ıbiir dev-
letleştlir'me bahis konusu olmaksızın geçmiş ibi lâh'ane Sayın Cuımlhıırbaşıkıaniı tarafından tetkırar 
görüşülmek üzere T. B. M. M. ne sevk edilmiştir. Böylece mevcıut olmayan ıbir kanun «esas aranarak 
bu gerekçe ile başka bir kanun vazetmek mantığa ve hukuk kurallarına ters düşmektedir. 

2. Anayasamızın 130 nen maddesi d'e talbiî Be'r vet ve kaynakların devletlim hüküm ve tasarrufu 
altında buhınmaBinı fcesfihrlikle 'belrttüğine gö ve, adlında deMlietin «olan ıbu hakkın yenliden dev-
letleştliif'lmesi muümlkün değildir. Anayasa ısade ee, aramla ve aişletjmede özel ve tüzeli kuruluşlara, 
kantonun açık iznine 'bağlı olarak bir halk tanı mistir. tşleftme v*e imtiyaz salhapleri, devletle ara-
îaranda «iîanjtiyaz mukavele ve şiartnanıesSı» akdetmişlerdir. Geri alma işlemini akdin tek taraflı 
feshi gibi açıklamak en gerçekçji .'blir görüş oltır. 

Şayet demokratik rejimle uygun bir geıri jılima işlemi yapıllac aksla, İcardan zararı da, zarar 
tespitinde düşünımek gerektir. 

Bu arada idaremin rücü halkkı da düşünüleni :!jr. Aıücak idare bu hakkını kullanırken Anaya
sanın 114 ncü maddesi hükümlerinli yenine getirmididir. Yani kenjdi eylem ve işlemlerinldetı dola
yı husulle gelen zararı ödemelidir. 

Halbuki gerekçede öngörülen hususlar ve ma idelerde yukarıda belirtlilen hükümlere uyma-
ıma/kta, dolayısiyle Anayaıs'a'mıza ters düşmektecliır. 

3. 'Talslanya göre yainızça taşınır ve taişınımaz mallanın tazmllinalt'a esas olacağı ihelİrtİUmiekte, 
buflunmuş mıaden niteliğine uilaşitırılmış işletme hakim talepli madenlerde tespit olunacak taz
minat tutarından maden hakkı 'saih'übinin »aittiğı cevher ibedelinin düşüjlm'eısi öngörülmektedir. 
Mlaldenciligin rizikolu ıbir sektör >olduığu öne sti ."ülıerekte kâr mahrumiyeti ödenecek tazminat
larda kaale alınmamıştır denilmektedir., 

Hallbulk! madeneUiğin ıiisıMi safhakii airanıia; :afhasıldır. Bazen büyük araşma yatınmlaîrana rağ
men bir maden cevheriMn varilliği tespit edilemez. Fakat ara'mailar netiiiöesindie bir maden ceviheri-
nin varlığı teıspit edilnnilş ve bir rezerv t'espliti yapılmışsa Ibuna uygun proje ve fiz'ifhiılte ile işletime 
safhasına. geçSllfir ki bu durumda risk aırtıik balhiıs konusu değildir. Bu baiku'mldan kâr nıiaıhrumlilye-
tinl-'ın ödenecek tazmibıatlar içeıiüsinkle ımütalaa edilmesi gerekir. 

Nitekim, 30 .5 .1940 tarihinde çıkartılan «Er.ğli kömür havzasındaki ocakların devletçe işle
tilmesi hakkında Kanunun» öngördüğü esaslar d >,hi mulhataplan yabancı şirketler olmasına rağmen 
kâr malhrumiyetinin tazminat olarak hesaplanmas m esas almaktadır. 

Aslında madenci belki 10, belki 20, belki de 30 sene maden arar. Birçok sahalarda karşılıksız 
para harcamak suretiyle arama yapar. Neticede işletmeğe elverişli madeni ya İmlur veya ömrü 
tükenir, "bulamaz. Bu arada parası da niter, iflâs da edebilir. Eğer madenci uzun seneler ve uzun 
mücadelelerden sonra işletmeğe elverişli bir mad m bulmuş ise, sadece bu sahadaki masrafları mı 
gözönünde bulundurulacaktır 1. işletme hakkı geri alınırken madencinin sarfettiği para, za-

(MBltet Meclisi ,('S. 'Sayısı : 96) 
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man ve ömür ne olacaktır?.. Madenciliğin bu özelliğini gözöııünde bulundurmadan yapılacak geri 
alma işlemini yalnız adalet duyguları değil, hukuk kuralları da tasvip etmeyecektir. 

4. — 'Tasarı, kanunlaştığı takdirde; arama ruhsatlı sahalar için, bulunmuşluk niteliğine ulaştı
rılmamış ise, herhangi bir ödeme yapılmayacağını öngörmektedir.. Hallbuki o tarihe kadar yapılan 
aramalar bir yatırım neticesinde tahakkuk etmiş olup aramaların devamı ile 'bir cevher varlığının 
tespiti pekâlâ mümkün olabilir. tBu 'bakımdan da durumuna göre arama ruhsatlı sahalara da tazmi
nat ödenmesi en asigarî şart olarak, yatırımlarının ödenmesi esas olmalıdır. 

'5., — (Madencilik Sektörü pek çok ülkenin kalkınmasında en önemli unsurlardan biri olmuştur. 
Bilhassa geri kalmış ülkelerin yatırımlarını bu sektöre kanal ize ederek kısa zamanda millî gelirle
rini artırmaları ve bu gelir artışlarıyle sosyal hukuk devletinin gereği olan diğer yatırımları 
tahakkuk ettirmelidirler. 

Bu tasarı kanunlaştığı takdirde hür teşebbüsün madencilik sektörüne yatırım yapması bahis ko
nusu olmayacaktır. Diğer taraftan madencilikle iştigal eden kamu kuruluşlarının mevcut işletme
lerini idame için dahi Cumhuriyet Hükümetleri bütçesinde talep olunan tahsisatlara yer verilemez 
iken hükümetler yeni finansman açıkları ile karşı karşıya kalacaklar veya işletilmesi münikün olan 
bazı işletmeler üretimden mahrum bırakılacaktır. 

6. — Ülkemizin, madencilik sektörüne yatırımları artırıcı tedbirleri alması ve bununla ilgili 
mevzuatı kanunlaştırarak, memleketimizde yıllık tüm yatırımların artık yüzde elliden fazlasını ger
çekleştiren hür teşebbüs kesiminden bu sektörde azamî istifadenin sağlanması gerekirken bu sek
törü hür teşebbüsün yatırımından mahrum bırakmak memleket yararına olmayacaktır. 

Taibiî servetler ve kaynakların millî ekonomimize daha faydalı bir şekilde katkısını tem,in için, 
kamu sektörü yanında özel teşebbüse de yer verilmeli ve teminatlı okluğu kadar da kontrollü 
imkânlar getirilmelidir. 

7. — 'Tasarı, madencilik konusunda Türkiye durumunu, imkânlarını görüşmeden bu konuda 
bilgi sahibi olunmadan komisyondan geçmiştir. Hattâ sayın Komisyon Başkanının genel mahiyetteki 
soruları, ilgili [Bakanlık tem'silcileri tarafından «bir dahaki oturuma getirelim» şeklinde cevaplandı
rılmasına rağmen, bu bilgilerin dahi heklenilmcsine lüzum görülmemiştir. 

8. —• Diğer taraftan ;Saym Hükümet Başkanı 5 .5 .1974 tarihli Milliyet 'Gazetesinde çıkan be
yanında ı«Biz hiçbir alanda özel teşebbüsün karşısına sınırlamalar getirmeyi, şu alan da size ya
saktır demeyi düşünmüyoruz. Şimdiye kadar hangi alanlar açık olmuşsa herkese yine açık olacak
tır.» demekte ve diğer taraftan 9 .5 .1974 tarihli ve 71-1406/27 7!İ sayılı yazıları ile anılan tasarıyı 
Türkiye Büyük Millet 'Meclisine sevkederek. bir tezat içerisinde bulunduğunu ortaya koymaktadır. 

Bu bakımdan tasarının yeniden ve hu konudaki doneler ışığı altında tekrar 'görüşülmesi uygun 
olacaktır. 

B) MacUdeler üzerinde : 
Madde 4. — '«Devir Komisyonuna» diğer tespit işlerinde olduğu gibi, maden hakkı sahibinin 

kanunen bağlı bulunduğu ve bir kamu kuruluşu olan sanayi odasından da bir temsilcinin iştiraki 
gerekir. ' , 

Madde 'U2. — (Bu madde Anayasamıza, mevcut hukuk kurallarına aykırıdır. Bu konudaki /gö
rüşler yukardaki 12, 13 ve 4 neü maddelerde belirtilmiştir. Ayrıca : 

a) !(B) bendinde Maden Kanununa .göre, bulunmuş maden niteliğine ulaştırılmış işletme hakkı 
talepli madenler ile arama ruhsatlı madenlerde; tespit olunacak tazminat tutarından, maden hak
kı sahibinin sattığı cevher bedelinin düşülmesi bilumum satış masrafları nedeniyle işletmenin haksız 
kayba uğramasına sebep olacaktır. 

b) Bulunmuşluk niteliğine ulaştırılmamış, işletme hakkı talepli, arama ruhsatnameli madenler 
için sahiplerine herhangi bir ödeme yapılmaz hükmü ile; 

Maden Kanununun bulunmuşluk niteliği ile ilgili 49, 43 maddelerinden de anlaşıldığı üzere, bir 
madenin bu vasfı kazanmasına kadar, arayıcının yaptığı masrafların, 

(iMiilifet Mceflisî j ('S. Sayısı : 9G) 
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Aranıp ruhsatnamelerine haiz kişilerin arama hakkını temin edinceye kadar ve arama sırasın
da yaptığı masrafların ödenmemesi hukuk kurallarına aykırıdır. Bir nevi gasp olmaktadır. 

Madde 14. — OBu maddeye göre maden hakkını devir alan kamu tüzel kişisi tazminatın tamamını 
maden hakkı sahibine bir yılda ödemediği takdirde % 9 faiz yürütülmesini öngörmektedir. 

Bu durumda kamu tüzel kişisi senelerce tazminatı ödemez. Zira devlet dahi para temini için net 
% '9 faizli tahvil ihraç etmektedir. Bu durumda işi tek taraflı elinden alınan maden hakkı sahibi 
özel veya tüzel kişi, yeni yatırım yapma veya yeni bir iş tutma imkânından da mahrum bırakılacak, 
bir de bu türlü mağdur edilecektir. Bugün memleketimizde bu faizle kredi temini de mümkün de
ğildir. Madde kamu tüzel kişisini mutlaka bir sene içerisinde anılan tazminatı ödemek zorunda bıra
kır bir hale getirilmelidir. 

Madde 19. — Tasarının «uyuşmazlıkların çözüm yeri» başlıklı bu maddesinde Ibilirkişi inceleme
sine gerek görüldüğü hallerde aday gösterecek merciler arasında Ankara 'Ticaret Odası Başkan
lığı belirtilmektedir. 

5590 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin fi ve 2 nci fıkraları gereğince «.Madencilik» sanayi ke
simi faaliyetleri arasında mütalâa edildiğinden, bilirkişi adaylarının Ankara Sanayi Odası Baş
kanlığınca tespiti gerekmektedir. 

Bursa Milletvekili 
Hüseyin Sungur 

(Mill'e't Meclisi ('S. Sayısı : %) 
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B«$ge Fla& Koliijişyopu raporu 

Mûlet Meclisi 
Bütçe Plan I&ımsyonu 

Esas^o. : 1/126 
Karar No. : 23 

28 . 6 . 1974 

MiUet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurrulan «Devletçe işletilecek madenleri üzerindeki hakların geri 
alınması ve hak sahiplerine ödeneeek tazminat haldanda kanun tasarısı,» Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı ve Maliye Bakanlığı tenısdleilerinin de hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü: 

Tasarının gerekçelinde arz ve izah olunan hususlar Komisyonumuzca da olumlu mütalâa edile
rek .maddelerin müzakeresine geçildi. 

Gürüşmeler Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun tasarıda yaptığı değişiklikler esas 
alınmak suretiyle yürütülerek, Sanayi ve Teknoloji ve Tiqaret. Komisyonunun düzenlediği metin 
Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Oenıel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa, arz. olunur. 

Başkan 
iSivas 

A. DuraJcoğlıı 

Ağrı 
C. Erhan 

Denizli 
H. Oral 

Erzurum 
Söz Hakkım mahfuzdur. 

R. Danışman 

Gümüşhane 
Söz hakkım mahfuzdur. 

T. Yücel 

İzmir 
Muhalifim. 

Söz hakkıan mahfuzdur. 
Y. Ergenekon 

Kayseri 
C. Cebeci 

Kütahya 
Söz hakkımı mahfuzdur. 

A. M. Ablum 

Sözcü 
Adıyaman 
A. Unsal 

Artvin 
T. Altunkaya 

Edirne 
Söz hakkını mahfuzdur. 

/. Ertem 

Gaziantep 
Y. öztürkmen 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

İmzada bulunamadı. 

Kayseri 
Söz hakkım mahfuzdur. 

H. Nakihoğlu 

Malatya 
M, Belikaya 

Tokat 
H. Abbas 

Kâtip 
Eskişehir 

A. A. Koksal 

Çanakkale 
0. 0. Çaneri 

Elâzığ 
H. Buz 

Giresun 
0. Yılmaz 

İstanbul 
M. Tilzün 

İzmir 
A, K. önder 

Konya 
Ö. Ölçmen 

İmzada bulunamadı 

Ordu 
B. Taranoğlu 

(Wm, Meellisî ;('S. ıSayısı.: 96) 
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•HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devletçe işletilecek madenler üzerindeki hakların geri alınması ve hak sahiplerine ödenecek 
tazminat hakkında Kanun tasarısı 

Konu : 

MADDE 1. — Devletçe aranacak vıe işletilecek (madenler üzerinde kazanılmış haklardan geri 
alınmaları ıkamrlaştınlmış olanların; (geri alınması, kamu triteel kişisine devir ve intikali, hak sa
hiplerine (ödenecek tazminatın tespit ve ödenmesi ile ilgili işlemler (bu kanuna göre yapılır. 

Madenin korunması için öntedbirler : 
MADDE 2. — Devletçe geri alınması kararlaştınlan madenlerde, ıgeri almanın kararlaştml-

ması tarihinden madenin devir teslim tarihine (kadar : 
A) işletme hakiki ve 6309 sayılı Maden Ka nununun '57 nci maddesinden yararlanan maden

lerde : 
İşletme faaliyeti, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca tayin ve ımaden hakkı sahibine teb

liğ edilecek !bir maden mühendisinin (gözetimi altında, her türlü kanunî yükümlülük ve (Sorumlu
luklar maden hakkı isahiibine ait olmak üzere devam ettirilebilir. 

Maden hakkı sahibi (bu (geçici sürede, nıadıeni tahrip ve cevheri israf edici, tesisleri bozucu 
davranışlarda bulunamaz. Taşınır mallan işletme maksadının dışında kullanamaz ve elden (çıka
ramaz. lAiksi halde gözetici mühendisin teklifi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının karan 
ile madende faaliyet durdurulabilir. Bu ıgibi halerde husule gelebilecek izararlann sorumluluğu ma
den hakkı sahibine aittir. 

Maden hakkı ısahübi, gözetici mühendise, görevimi tam olarak yapabilmesi için gerekli her türlü 
olanağı sağlamakla yükümlüdür. 

B) 6309 ısayılı Maden Kanununun 57 nci maddesinden yararlanmayan işletme hakkı talepli 
madenlerde : 

işletme faaliyetine girişilemez. 
C) Arama ruhsatnameli madenlerde : 
Hakkın geri alınması tarihinden itibaren faaliyet tatil edilir. 
Yukarıdaki hükümlerin uygulanması usulü ve esaislan yönetmelikle düzenlenir. 

(M3HM Meclisi t(S. Sayısı : 96) 



SANAYİ YE TEKNOLOJİ VE TİCARET j 
KOMİSYONUNUN DEĞlŞTlRlŞt { 

Devletçe işletilecek madenler üzerindeki hak-
, ların geri alınması ve hak sahiplerine ödene

cek tazminat hakkında Kanun 

Konu : 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kaJbııl edilmiştir. 

Madenin korunması için ördedbirler : 

MADDE 2. — iDevfljetçe geri alınması karar
laştırılan madenlerde, geri almanın (kararlaştı
rılması tarihinden madenin (devir (teslim tarihi
ne kadar : 

A) işletme hakkı ve 6309 sayılı Maden Ka
nununun 57 üaci maddesinden yararlanan ma
denlerde : 

îşletme faaliyeti, Enerji ve Tabiî (Kaynaklar 
Bakanlığınca tayin ve maden Chakkı sahibine teb
liğ edilecek bir maden mühendisinin gözetimi 
altında, her türlü kanunî yükümlülük ve sıo-
rumlluluklar maden hakkı sahibine ait olmak 
üzere devam ettirilebilir. 

Maden hakkı sahibi bu geçici sürede, made
ni tahrip ve cevheri israf edici, tesisleri bozucu 
davranışlarda bulunamaz. Taşınır malları işlet
me maksadının dışında kullanamaz ve elden çı
karamaz. Aksi halde gözetici mühendisin tekli
fi, Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanlığının ka
rarı ile madende faaliyet durdurulabilir. Bu gi
bi hallerde husule gelebilecek zararların sorum
luluğu maden halkkı sahibine aittir. 

Maden hakkı (sahibi, gözetici mühendise, gö
revini tam (olaraik yapabilmesi için gerekli her 
türlü lolanağı sağlamakla yükümlüdür. 

B) 6309 sayılı Maden Kanununun 57 nci 
maddesinden yararlanmayan Şişletme hakka ta
lepli madenlerde : 

İşletme faaliyetine girisjilemez. 
C) Arama ruhsatnameli madenlerde : 
Hakkın geri alınması tarihinden itibaren fa

aliyet tatil edilir. | 

BÜTOE PLAN KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞt 

Devletçe işletilecek madenler üzerindeki hakla
rın gen alınması ve hak sahiplerine ödenecek ; 

tazminat hakkında Kanun tasarısı 

Konu : 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madenin korunması için öniedbirler :. 

MADDE 2. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun 2 nci maddesi aynen kabul edil-
mMlir. 

(ıMiJM Meclisi ,(;S. 'Sayısı : 96) 
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(Hükümetin teklifi; 

Fon 

MADDE 3. — Gözetim, tespit, takdir, devir ve teslim işleriyle ilgili iner türM gider, bu amaç
la tesis edilecek ve Enerji ve Talbiî Kaynaklar 'Bakanlığı emrine verilecek fondan karşılanır. 

Fon için lüzumlu olan paralar; maden haklarını devralacak kamu kuruluşlarınca (karşılanır. 
Kamu kuruluşlarının fona (ödeyecekleri paraların miktarı fondan yapılacak harcamalar ve bun

ların mahsupları Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanlığınca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

Bu fondan yapılacak sarfiyat, Umumî Muhasebe, Artırma ve Eksiltme kanunlarıyle ıSayıştayın 
vizesine tabi değMir. 

Devir Komisyonu : 

MADDE 4. — Maden haklarının geri alınması ve madende yapılacak tespit, takdir, devir ve 
teslim işleri, Enerji ve Tabiî Kaynalklar Bakanlığı temsilcisi başkanlığında Maliye Bakanlığı, ma
den hakkı sahibi ve madeni devir alacak kurumun tayin edeceği birer temsilcinin katılması ile olu
şan komisyonlar eliyle yürünülür. 

Kurul üyeleri bu konuda her türlü incelemeyi yapabileceği gibi gerektiğinde uzmanlardan ya
rarlanabilir. 

Yukardaki hükümlerin uygulanması usulü ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 

Komisyonun kuruluşu : 
MADDE 5. — 'Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca, ilgililerden 15 ıgün içinde tam yetMli 

temsilcilerini tayin ve isimlerini bildirmeleri istenir. 
Bu husustaki yazıda; komisyon başkanı ve ilk toplantı yeri açıklanır. Aynıca, temsilcilerin özür

leri veya çekilmeleri halimde ide hiçbir ihbara gerek kalmadan yerlerine yenilerinin tayini lüfcuraıu 
belirtilir. 

Maden hakkı sahibi dilediği takdirde, ayrıca temsilci tayinine gerek kalmaksızın, komisyona 
bizzat (kendisi katılabilir. 

ilgililerin komisyona temsilci tayin etmemeleri, temsilcilerin çalışmalara katılmamaları, çekil
meleri veya özürlü olmaları hallerinde yeni temsilcinin gösterilmemesi takdirinde, komisyon (mev
cut üyeleriyle (çalışmalarını yürütür. Ancak, Komisyon en az başjkan ile iki üyenin kaJtılmasıyle 
çalışabilir. Aksi halde hiçbir işlem yapamaz. 

(iMlI'et Medlisi ,(S. Sayısı : 96) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
değiştirişi) 

Fon : 

MADDE 3. — Gözetim, tespit, takdir, devir 
ve teslrn işleriyle ilgili her türlü gider, Ibu amaç
la tesis edilecek ve Enerji ve Tabiî Kaymaklar 
Bakanlığı emrine verilecek fandan karşılanır. 

Fon için lüzumlu olan paralar; maden (hak
larını devralacak kamu kuruluşlarınca karşıla
nır. 

Kamu kuruluşlarının fona ödeyecekleri pa
raların miktarı fondan yapılacak harcamalar ve 
buraların mahsupları Enerji ve TaJbiî Kaynaklar 
Bakanlığınca yürürlüğe konulacak Ibir yönetme
likle düzenlenir. 

Bu fondan yapılacak isarfiyat, Umumî Mu
hasebe, Artırma ve Eksiltme kanunlarıyle Sa-
yıştaym vizesine talbi değildir. 

Devir Komisyonu : 

MADDE 4. — Maden haklarının geri alın-
maJsı ve madende yapılacak tespit, takdir, de
vir ve "telsim işleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı temsilcisi başkanlığında Maliye Ba
kanlığı, maden hakkı sahil» ve madeni' devir 
alacak kurumun tayün edeceği birer temsilci
nin katılması ile oluşan komisyonlar eliyle yü
rütülür. 

Kurul üyeleri bu konuda her türlü incele
meyi yapabileceği gibi gerektiğinde uzmanlardan 
yararlanabilir. 

Komisyonun kuruluşu : 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmjiiştir. 

Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi 

Fon : 

MADDE 3. — «Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun 3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Devir Komisyonu : 

MADDE 4. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun 4 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Komisyonun kuruluşu : 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(Mltet Meclisi l(S. Sayısı : 96) 
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(Hükümetin teklifi) 

Çalışma usulü : 

MADDE 6. — Komisyon; geri alınacak hakkın niteliğine, maddenin özeliklerine ve işin gere
ğine göre çalışma esaslarını ve programının ayrıntılarını kendisi düzenler. 

Kararlar çoğunlukla verilir, oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf tercih olunur. 
Temsilcisi komisyona katılmayan ilgililer, yokluklarında yapılan işlemlerin hükümsüz sayılma

sını veya yenilenmesini isteyemezler. 
Yukarıdaki hükümlerin uygulanması usulü ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 

Tespit -ve takdir işleri : 

MADDE 7. — Komisyon, tespit ve takdir işlerini aşağıdaki sıraya göre yürütür ve tamamlar. 
1. — Mevcutların tespiti; 
2. — Mevcutlardan, devranılianacaklarm ayrılması; 
3. — Ayrılanların değerlerinin takdiri. 
Birinci aşamada : Madende mevcut yeraltı ve yerüstü sınaî ve sosyal tesisler, araç ve gereçler, 

teçhizat, malzeme gibi taşınmaz ve taşınır mallar ve tesisler ile çıkarılmış cevher stoklan yer
leri itibariyle ve halihazır durumlarıyle bir tutanakla tespit olunur. 

îkinci aşamada : Yukarıdaki mal ve tesislerden, arama ve işletme faaliyetlerinin emniyeti ve 
devamlılığı için zorunlu görülenler ayrılarak ikinci (bir tutanakla tespit olunur. 

üçüncü aşamada : Ayrılan mal ve tesislerin 12 nci maddede açıklanan esas ve usullere göre de
ğerleri hesaplanmak suretiyle üçüncü bir tutanakla tespit olunur. 

Yukardaki hükümlerin uygulanması usulü ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 

Madenin devir ve teslimi : 
MADDE 8. — Komisyon; madenide tespit, ayırma ve takdir işlerini yaptıktan ve intikali uy

gun görülen personel hakkında uygulanmakta olan statüyü tespit ettikten sonra düzenleyeceği bir 
tutanakla, madenin taraflar arasında devir ve teslimini yapar. 

Teslim ve tesellüm tarihinden itibaren ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın maden hakkı sahibi
nin maiden ile ilişiği kesilmiş sayılır. Maden ile ilgili mevzuatın madenciye tanıdığı haklar ve yük
lediği sorumluluklar, taahhüt ive yükümlülükler bu tariihten itibaren madeni devralana geçer ve 
durum, madenin kayıt ve sicillerine işlenir. 

Yukardaki hükümlerin uygulanması usulü ve esaislan yönetmelikle düzenlenir. 

fflltet Meclisi \(S. «ayısı : f>(>) 
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Çalışma usulü : 

MADDE 6. — Komisyon; gerü alımacak hak
kın niteliğine, madenin özelliklerline ve işin 
gereğine göre çalışma esaslarını ve programı
nın ayrıntılarını kendisi düzenler. 

Kararlar içoğmüukla verilir, oyların eşitliği1 

halinde îbaşkanın bulunduğu taraf tercih olu
nur. 

Temsilcisi komisyona katılmayan ilgililer, yok
luklarında yapılan işlemlerin hükümsüz sayıimıa-
smı veya yenilenmesini isteyemezler. 

Tespit ve takdir işleri : 

MADDE 7. — Komisyon, tespit ve takdir 
işlerini' aşağıdaki 'sıraya göre yürütür ve ta
mamlar. 

1. — Mevcutların tespiti; 
2. — Mevcutlardan, devranılaoakların ayrıl

ması; 
3. — Ayrılanların değerlerinin takdiri. 
Birindi aşamada : Madende mevcut yeraltı ve 

yerüstü sınaî ve sosyal tesisler, araç ve gereç
ler, teçhizat, malzeme gibi taşınmaz ve taşınır 
mallar ve tesisler ile çıkarılmış cevher stokları 
yerleri itibariyle ve halihazır durumlanyle hir 
tutanakla tespit olunur. 

İkinci aşamada : Yukarıdaki mal ve tesisler
den, iarama ve işletme f aaliyetlertiındn emniyeti ve 
devamlılığı için sorunlu görülenler ayrılarak 
ikinci îbir tutanakla tespit olunur. 

Üçüncü aşamada: Ayrılan mal ve tesislerin 12 
nci maddede açıklanan esas ve usullere göre de
ğerleri hesaplanmak suretiyle üçünlcü hir tuta
nakla tespit olunur. 

Madenin devir ve teslimi : 

MADDE 8. — Komisyon; madende tespit, 
ayırma ve takdir işlerinü yaptıktan ve intikali 
uygun görülen personel hakkında uygulan
makta olan statüyü tespit ettikten isonra düzen
leyeceği hir tutanakla, madenin taraflar arasın
da devir ve teslimini yapar. 

Teslim ve tesellüm tarihinden itibaren ayrıca 
bir işleme gerek kalmaksızın maden hakkı sahi
binin. maden dille ilişiği kesilmiş sayılır. Maden ile 
ilgili mevzuatın madenciye tanıdığı haklar ve 

(Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi) 

Çalışma usulü : 

MADDE 6. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun 6 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Tespit ve takdir işleri : 

MADDE 7. — Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonunun 7 nci maddesi aynen kalbul 
edilmiştir. 

Madenin devir ve (teslimi : 

MADDE 8. — Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonunun 8 nci maddesi aynen kalbul 
edilmiştir. 

(•Milet Meclisi .(S. »Sayısı : 96) 
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Madende çalışan personel : 
MADDE 9. — Devir ve intikal konusu madende çalışan işçiler hakkında iş mevzuatı hüküm

leri uygulanır. 
Şu kadar ki işçilerin devir sırasındaki hizmet sürelerinin ücret ve diğer özlük haklarınım tes

pitinde Sosyal Sigortalar Kurumu gibi resmî daire ve kurumların kayıtlan esas alınır. 
MADDE 10. — Bu Kanuna göre herhangi bir madeni devralan kamu hükmî şahsı hakkında 506 

sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 82 nci maddesi hükmü uygulanmaiz. 
Ancak maden hakkı saihibine ödenecek tazminait, aynı Kanunun 83 ncü maiddesi gereğince prim 

ve gecikme zammı borçlarına karşılık tutulur. 

Tutanaklar ve tevdii : 

MADDE 11. — Komisyon, bu kanunda gösterilen tutanakları 4'er nüsha halinde düzenler ve 
hemen Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanlığına verir, bu tutanaklardan birer nüshası da Maliye 
Bakanlığı, maden hakkı sahihi ve madeni devir alan kamu tüzelkişisine verilir. 

Tazminat : 
MADDE 12. — Devletçe geri ahnacak maden hakkı sahiplerine ödenecek tazminat, 7 ntei mad

de gereğince düzenlenen tutanakta tespit ve devri öngörülen taşınır ve taşınmaz mallar ile tesisat 
bedellerinden İbarettir. 

Bu bedellerin tayininde : 
A) işletme hakkına konu madenlerde; 
a) Taşınır ve taşınmaz malların devir günündeki rayiç değeri, 
b) Tesisatın; kullanma durumu ve sağlayacağı fayda oranı gözönünde tutulmak suretiyle tes

pit olunacak rayiç değeri, 
B) Maden Kanununa göre, bulunmuş maden niteliğine ulaştırılmış işletme hakkı talepli ma

denler ile arama ruhsatnameli madenlerde; 
(A) bendi gereğince tayin olunacak tazminat tutarından, varsa, maden hakkı sahibinin sattığı 

cevher bedelinin düşülmesi suretiyle bulunacak miktar, 
0) Öncelik hakkına konu madenlerde; 
Harç teminatıyle varsa diğer kanunî ödemeler toplamı, esas alınır. 
Bııtamuşluk niteliğine ulaştırılmamış, işletme hakkı talepli ve arama ruhsatnameli madenler 

için sahiplerine her hangi bir ödeme yapılmaz. 
Yukanki hükümlerin uygulanması usul ve esasları bir yöntejtonıeflilKlie düaenieniir. 

(M;ilet Meclisi ,(.S. Sayısı : 96) 
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yüfclediğli sorumluluklar, Itaahhüt ve yükümlü
lükler bu tarihten itibaren madeni devralana 
geçer ve durum madenin kayıt ve sicillerine 
işlenir. 

Madende çalışan personel : 

MADDE '9. — Tasarının 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Tutanaklar ve tevdii : 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Tazminat : 

MADDE 12. — Devletçe \geri alınacak ma
den haküa saMplerine ödenecek tazminat, 7 nci 
madde gereğince düzenlenen tultanaklta tespit ve 
devri öngörülen taşınır ve taşınmaz mallar ile 
tesisat bedellerinden ibarettir. 

Bu bedellerin tayininde : 

A) İşletme (hakkına konu madenlerde; 
a) Taşınır ve taşınmaz malların devir gü

nündeki rayiç değeri, 
b) Tesisatın; kullanıma durumu ve sağlaya

cağı fayda oranı gözönünde tutulmak suretiyle 
tespit olunacak rayiç değeri, 

B) Maden Kanununa göre, bulunmuş ma
den niteliğine ulaştırılmış işletme hakkı talepli 
madenler ile arama ruhsatnameli madenlerde; 

(A) (bendi gereğince tayin olunacak tazminat 
tutarından, varsa, maden hakkı sahibinin sattığı 
cevher bedelinin düşülmesi suretiyle bulunacak 
mjiktar, 

C) Öncelik hakkına konu madenlerde; 
Harç teminatıyle varsa diğer (kanunî ödeme

ler toplamı, esas alınır. 
Bulunmuşluk niteliğine ulaştırılmamış, işlet

me hakkı talepli ve arama ruhsatnameli maden-

(Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi; 

Madende çalı§an personel : 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Tutanaklar ve tevdii : 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Tazminat : 

MADDE 12. — Sanayii ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonunun 12 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

(Milet Meclisi ,(S. 'Sayısı • 96) 
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Tazminatın tayininde geçerli belgeler : ; 

MADDE 13. — Tazanlilnatın hesap vıe tayininde; madem hakkı isabMnin Türk Ticaret Kanu
nuna göre tutmıaya zorunlu olduğu defter kayıtlan ve bunlara dayanak olan satış, mubayaa, sıe-
senetleri, fatura ve bordro... glilbi tiaarî geçerli belgelerle Maden Daiiresii kayıt ve belgelerine ilgi
linin vergi beyannamelerine ve vergi İdarelerinin bu konudaki tespit ve İncelemelerine müra
caat olunabilir. 

Madem hakkı sahibimin yukarlda »özü edilen kayıt veya belgeleri ûlbraz letmeınuesd veya edeme-
mieisli hallinde, tazminatın tayinine dair esaslar gözönünde tutulmak Buretdjyüie Komisyonca takdir 
eldileriek tespit yoluna gidilir. 

Yukarıdaki hükümlerin uygulanması usulü ve esasları yöneıtmeliklle düzenlenir. 

Tazminatın ödenmesi : 
MADDE 14. — Maden hakkını devralacak kamu tüzel kişisi, maden hakkı sahihine verilecek 

tazmiiiıuatı ödemekle yükümlüdür. 
Madenin devir ve teslimi tarihinden itibaren 1 ay içinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan

lığı ödenmesi lâzımgelen tazminat miktarını ilgililere bildirir. Bu bildiriden itibaren 1 yıl iğinde 
maden hakkını devir alan kamu tüzel kişisi tazminatın tamamını maden hakkı sahibine öder. 
(15 noi madde hükümleri saklıdır.) 

Ancak bu süre içinde ödenmeyen paralara yıllık % 9 faJiz yürütülür. 

Maden üzerindeki takyitler : 

MADDE 15. — Devlet elijyle işletilmek üzere geri alınan maden hakları üzerinde bulunan, ih
tiyatî tedbir, ihtâjyatî ve ieraî haciız ve ipotek gibi takyitler madenin ıdevfir teslim tarihinde kal
kar. -F ' j 

Şu kadar ki; Enetrji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının talebi üzerine nıaden hakkı (sahibine 
ödenecek tazminat, madeni devir alan kamu tüzel kişisi tarafından bu taikyMere karşılık olarak 
Bakanlık lemriine millî bir Ibankaya yatırılır. 

Bu gibi hallerde ıdurum ayrıca Bakanlıkça takyidi, koyan merci, makam ve kişilerle duyurulur. 
Takyültlerin kalkması halinde bu paralar maden hakkı sahibine tediye leldlir veya yetktii mer-

cüden tebellüğ edilecek kararlara göre imleme tabi tutulur. 
Takyitler karşılığı bankaya (tevdi edilecek olan meblâğ, takyit mjilktan ile sınırlıdır. Artanı 

maden hakkı sahibine ödenir. 
Yukardaki hükümlersin uygulanması usulü ve esasları yönetmeMkle düzenlenilir. 

(ML'et Meclisi \(H. «ayısı : 96) 
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ler için sahiplerine herhangi bir ödeme yapıl
maz. 

Tazminatın tayininde geçerli belgeler : 

- MADDE 13. — Tazmlinatın hesap ve tayi
ninde; ımaden hakkı sahibimi; Türk Ticaret Ka
nununa göre tutmaya zorunlu (olduğu defter ka
yıtları ve bunlara ıdayanak olan satış, mubayaa, 
senetleri, fatura ve bordro.... gibi ticarî geçerli 
belgelerle Maden Dairesi kayıt ve helkelerine 
ügilinin vergi beyannamelerine ve vergi idare
lerinin bu Ikonudalki tespüt ve incelemelerine onlü-
racaat olunahilir. 

Maden hakkı sahibinin yukarda sözü edilen 
kayıt veya belgeleri ibraz lötmemesi veya ede
memesi halinde, tazminatın tayinine dair esas
lar gözönünd'e tutulmak suretiyle Komisyonca 
takdir edilerek tespit yoluna gidilir. 

Tazminatın ödenmesi : 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Maden üzerindeki takyitler : 

MADDE lö. — Devlet eliyle işletilmek üzere 
geri alınan maden haklan terinde bulunan, 
ihtiyatî tedbir, ihtiyatî ve îcraî haciz ve ipotek 
takyitler madenin devir teslim tarihinde kalkar. 

Şu kadar kii; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığının talebi üzerine maden hakkı sahibi-
ne ödenecek tazminat, madeni devir talan kamu 
tüzel kişisi tarafından bu takyitlere karşılık 
alarak Bakanlık emrine millî bir bankaya yatı
rılır. 

Bu gibi hallerde durum ayrıca Bakanlıkça 
takyidi koyan merci, makam ve kişilere duyu
rulur. 

Takyitlerin kalkması halinde bu paralar 
maden hakkı sahibine tediye edilir veya yetkili 
merciden tebellüğ edilecek kararlara göre işle
me tabi tutulur. 

;Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi; 

Tazminatın tayininde geçerli belgeler : 

MADDE 13. — Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonunun 13 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Tazminatın ödenmesi : 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Maden üzerindeki takyitler : 

MADDE lö. — Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonunun 16 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

(AfiMet 'Meclisi ,(S. -Sayısı : 96) 
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İşletme ile ilgili taşınmaz mallar : 
MADDE 16. — Devletçe geri alman maden halkla sahalarındaki, muvakkat işgal, istiınlâk ve 

tahsise konu olmuş gaydmenkulerin, madeni devir alan kamu tüzelkişisine inıtiikali aşağııdaM 
hükümlere ıfcalbdldliir : 

A) Muvakkat İşgal konusu taşınmaz malar: 
Bunlar üzerinde maden halkkı sahibinin sahip bulunduğu veciilbelier, madeni dıavOr alan ka

mu tüzelkişisine geçer; devir işlemi, muvakkat (işgal konusu taşınmaz malların sahiplerinin hak 
ve vecibelerinde her hangi bir ıdeğişikiliik yapmaz. 

B) İstimlâke konu olmuş (taşınmaz malar : 
Bu gfiiba taşınmazların mülkiyeti aynı şartlarla madeni devir alan kamu tüzelkişisine geçer. 
Emer j i ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının disteğıi üzlelriine, aynıca bor karar ve işlem© gertek kal

maksızın ilgili tapu sicil muhafıdığınca (intikal işlemi yapılır. 
C) Tahsis konusu taşınmaz mallar : 
Bu giM (taşınmazlar ayrıca bir fflşleme gerek kalmaksızın madeni devir alan kamu tüzeMşi-

âine geçer, durum Bakanlıkça Malyie Bakamlhğınia bildirilir. 

MTA masrafları : 
MADDE 17. —̂ Gteri latam maden hakkı üzerinde, Madeln Teltiktik ve Arama En&Üldüöünün 

kendi hesabına yapmış olduğu aramalar dolayusiyle doğmuş olan masraflar hakkındaki talep hak
ları düşer. 

Devlete tahsis edilen maden haklarının takyit edilmeyeceği : 

MADDE 18. — Devlet eliyle aranması ve işletilmesi kararlaştırılan madem ©tosleri için, bu ka
nunum yürürlüğe glirdiği tarihten Sttûbaren doğacak maden hakları üzerinde, her hangi bir kanu
nî takyit konamaz ve bu madenler hakkında devir işlemleri yapılamaz. 

Aym oinıs madenlerin müktesep hak taaluk edenleri geri a t ap kamu tüzelkişilerine tahsis 
edilir ilse, bunlarda bfiriünıoi fıkra hükmüne tabidir. 

Bu kanun yürürlüğe konulmasından önce eHlde edilmiş olup, geri alınması kararlaştırılmamı^ 
maden haklan yukardaM hükümlere tabi değMır. 

Uyuşmazlıkların çözüm yeri : 

MADDE 19. — Bu kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözüm yeri Danıştayidır. 
Davada husumet Enlerj| ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile madeni devralan kamu tüziel kişisine 

yöneltilir. (4353 sayılı Kanun hükümleri sakhdır.) 
Bilirkişi inceldmê inle gerek görülen halterde; bu inceleme tein. az üç kişÜMk bir bilirkişi kum

luna yaptırılır. Bu kurul, davaya bakan dairenin talep ve tebligatı üzerine, tebliğ tarihinden 
ütlilbaıien en geç bir tay içerisinde, a) Ankara Ticaret Odası Başkanlığı, b) Maden Mühendülsileri 
Odası Başkanlığı, c) Maliye Bakanağı tarafından gösterilecek beşer kişiildik aday arasından seçi
lecek kişilerden oluşur. 

(•Mibliet Meclisi i (S. 'Sayısı : 96) 
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Takyitler karşılığı tevdi edilecek olan meb
lağ, takyit miktarı ile sınırlıdır. Artanı maden 
hakkı sahibine ödenir. 

İşletme ile ilgili \t aşınmaz mallar : 

MADDE 16. — Tasarının 16 wcı maddesi 
aynen (kabul edilmiştir. 

MTA masrafları : 

MADDE 17. — Tasarının 17 nıci maddesi 
aynen kabul ledilmişjtir. 

Devlete tahsis edilen maden haklarının takyit 
edilemeyeceği : 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Uyuşmazlıkların çözüm yeri : 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişî) 

İşletme ile ilgili taşınmaz mallar : 

MADDE 16. — Tasarının _16 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MTA masrafları : 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci ımadidesi ay
nen kabul edilmJiştir. 

Devlete tahsis edilen maden haklarının takyit 
edilemeyeceği : 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Uyuşmazlıkların çözüm yeri : 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu îmaddeısi ay
nen kabul edilmiştir. 

(Mtet 'Meclis* ı(S. Sayısı : 96^ 
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Aday gösterilmemesi, bilirkişi seçiletmletrin1 göı̂ elve gelmieıneısi veya gelîlemfemesi hallerinde, kurul 
aynı esas ve usule göre seçilecek üyeilerle tamamlanır. Seçilecek adayın da bulunmaması halinde 
genel ihükümlför uygulanır. 

Kaza mercilerinden ve icra dairelerinden, bu kanuna göre yapılacak (devlir ve inltiilkal işlem
lerini durduracak, yavaşlatacak veya aksatacak nitelikte tedbirli lihtiilyatî veya tehlinı icra kararı 
verilemez. 

Maden hakkı anlaşmazlıkları : 

MADDE 20. — Bu kanuna göre yapılan geri alma işlemleri; geri alınma konusu Madenilerle 
ilğil olarak Madlen Kanunundan doğan ve doğacak olan idarî anlaşmazlıkların Danışjtayda bakılıp 
sonuçlandırılmalarına engel değildir. 

Bu tür amflaşmazlıklar tazminatla müessir şekilde sonuçlanır ise, maden hakkı sahibine ödene
cek tazminat hakkında 15 nöi madde hükümleri uygulanır. 

Yürürlük ve yürütme : 

MADDE 21. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 22. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Bülent Ecevit 

Devlet Bakam 
Süleyman A. Emre 

Dışişleri Bakam 
Turan Güneş 

Ticaret Bakanı 
Vehim Adak 

Ulaştırma Bakanı 
Ferda Güley 

Turizm ve Tan. Bak. 
Orhan Birgit 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 
Necmettin Erbakan 
• Adalet Bakanı 

Şevket Kazan 
Maliye Bakanı 
Deniz Bay kal 

Sağ. ve Sos. Yar. Bak. 
Selâhattin Gizrelioğlu 

Çalışma Bakanı 
Önder Sav 

İmar ve İsk. Bakanı 
Ali Topuz 

Devlet Bakanı 
Orhan Eyüboğlu 

Millî S. Bakanı 
Basan E. İşık 

Millî Eğitim Bakanı 
Mustafa Üstündağ 

Gümrük vo Tekel Balk. 
Mahmut Türkmenoğlu 
ıSanayi ve Tek. Bak. 
Abdülkerim Doğru 

Köy İş. ve Koop. Bak. 
Mustafa Ok 

7 . 5 . 1974 

Devlet Bakanı 
1. Hakkı Birler 

İçişleri Bakanı 
Oğuzhan Asiliürk 
Bayındırlık Bakamı 

Erol Çevikçe 
Gıda - T. H. Balkanı 

Korkut Özal 
Enerji ve T ab. Kay. Bak. 

Vahit Kayra 
Orman Bakanı 
Ahmet Şener 

Gençlik ve Spor (Bak. 
Muslihittin Y. Mete 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
değiştirişi) 

Maden hakkı anlaşmazlıkları : 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi 
aynen kabul edülm%tir. 

MADDE 21. — Bu kanunun uygulanmasın^ 
da; ayrıntılar Enerji "vıe Tabiî (Kaynaklar Ba
kanlığınca yfürurlüğe konacak Yönetmelikle 
dıütesenlendr vıe bu 'Yönetmelik en g&ç uç ay içe
risinde yürürlüğe konur. 

MADDE 22 — Tasarının 21 nci maddesi 22 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE '23. — Tasarının 22 nci maddesi 23 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi) 

Maden hakkı anlaşmazlıkları : 

MADDE 00. — Tasarının 20 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Sanayi ve 'Teknoloji ve Tica
ret Komisyonunun 21 nci maddesi aynen kalbul 
edilmiştir. 

MADDE 22. — Sanayi ve Teknoloji ve Tî  
caret Komisyonunun 22 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 23. — Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonunun 23 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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Belediyelerin, Belediyelere Bağlı Müessese ve İşletmelerin ve Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin Bir Kısım Borçlarının Tahkimi Hakkında 

Kanun Tasarısı ve Plan Komisyonu raporu (1 /171) 

T. C. 
Başbakanlık 22 . 6 .1974 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71 - 1827/3712 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
22 . 6 . 1974 tarihinde kararlaştırılan «Belediyelerin, belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin 
ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkında kanun tasarısı» ve ge
rekçesi İlişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

G E R E K 0 E 

I - Genel açıklamalar : 
Gerek gelir kaynaklarının Merkezî Ma re ile Mahallî İdareler ve bu arada belediyeler arasında 

ahenkli 'bir şekilde bölüştürülerek belediyelerin sıhhatli g-elirlere kavuşturma olanaklarının yetersiz
liği ve bunun sonucıp olarak da kanunlarla -kendi!,u"ine verilen görevleri, gereken düzeyde yapama
dıkları ve gerek değişen 'ekonomik ve sosyal şartîara uygun b'ii'şekilde artan ve devaın'lılık arz eden 
belediye hizmetlerinde aksamalara yol açıldığı bir vakıadıı'. 

©unun kısmen önlenebilmesi için, belediyelere 'Mitçe kanuni arı ve 4-41 sayılı Devlet Ya'tırım Ban
kası Kanunu 'gereğince Devlet Yatının Bankası ve İller Bankası aracılığı ile Hazineden kredi açılmak 
suretiyle malî imkânlar temin edilmeye çalışıl m :îkl.adıı\ 

Belirtilen şekilde, belediyelere gerek Hazineden ve gerek İller Bankasından •verilen kredi ve ikraz
ların vadeleri geldiğinde nakit sıkıntısı nedeniyle geri ödenemediği de ayrı bir gerçektir. 

Bu durumun kısmen olsun giderilmeyi amacıyle Hükümet programında, belediyelerin malî güçleri
nin artımî'nıasım temi'iıen 31 . 12 . 1973 tari'hine kadar olan borçları kapsayan geniş bir iç borç -
konlsoMasyonuna gidileceği önıgörülımüştür. 

Bu itibarla, belediyelerin ve belediyelere -bağlı müessese ve işletmelerin geniş ölçüde malî imkâı -
sızlıküardan doğan hizmet 'yetersizliğinin kısmen ol un giderilmesi ve belediye 'kamu hizmetlerini yeri
ne getirebilmelerini teminen, bu hususta tedbir a'ınması zorun'luğunu ortaya, çıkarmıştır. 

•Belediyelerin kamu 'hizmetlerini yapabilmeleri ve ıbozulmuş olan malî dıu'umlarını düzel tebilme-
ler'i meselesine ilki temel yönden yaklaşmak kabil lir. Bunlardan birincisi malî tevzin problemini ve 
Belediyeler Gelirleri Kanununu yeniden ele alına!:, ikincisi belediyeler borçları üzerinde hafifletici 
biı* malî operasyona gitmektir. Birinci çözüm şeklinin uzun vadeli oluşuna karşılık, ikinci çözüm yo-

S. Sayısı 98 



lııııım kısa vadeli ve süratle sonuç. verici hüviyeti gözünü ne. alınarak İlişik Talikim Kanının tasarısı 
haznianmıştıı'. 

Tasarı, Belediyelerin ve Belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin Hazineye, Kanın İktisadî 
Teşebbüslerime, İller Bankasına, Kanın iktisadî Teşebbüslerinin T. C. (Merkez Bankasına ve Kamu 
İktisadî Devlet Teşebbüslerinin birbirlerine olan borç ve alacaklarının uzun vade ile tahkimi he
deflerini gözetmektedir. Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere, tasarıda iki çeşit malî' operasyon 
vardır. Birincisinde Belediyelerin ve Belediyelere ıbağh müessese ve işletmelerin Hazineye, Kamu 
İktisadî Teşebbüslerine ve iller Bankasına olan borçlarının, diğer operasyonun ise Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin T. (1. Merkez Bankasına ve birbirlerine olan borçlarının uzun vadelere bağlanmak 
suretiyle tahkimi hedeflerini gözetmektedir. 

Tahkim edilecek borçlar, belirli.bir ödemesiz devrenin bitiminden sonra maddelerde öngörülen 
sürelerde taksitler halinde ödenecektir. 

Teklif edilen malî operasyonun anahatları bunlardır ve aşağıda maddeler üzerinde yapılan açık
lamalarda daiha geniş tafsilât verilmiştir. 

Tasarının malî portesi aşağıdaki şekilde tahlil edilebilir. Ancak, önemle kaydedilmesi gerekli 
husus, bu rakamların geçici oldukları ve gerek Bakamların tasarının 2, 3, 4, 6 ve 7 nci maddeleri 
gereğince yapılacak tespit sonunda belirtilecekle; diı*. 

Belediyelerin ve Belediyelere bağlı Müessese ve İşletmelerin Hazineye 
Belediyelerin ve Belediyelere bağlı Müessese1 ve İşi. Kamu İkt. Teşebbüslerine 621 040 000 
Belediyelerin ve Belediyelere bağlı Müessese ve İller Bankasına 1 122 412 000 
Kamu iktisadî Teşebbüsleri T. C. Merkez Bankasınla 12 634 000 000 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin birbirlerine 536 000 000 

Toplam borçları " 14 913 452 000 

Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, tahkim .edilecek borçlar arasında kamulaştır
madan ve talahhüt bedellerinden doğanlar yer almamaktadır. Kamulaştırma bedelleni Anayasamızın 
35 nci maddesine uymayacakları için tahkime tabi.tutulmami'Şİardır. Taahhüt ve satma İmadan do
ğan borçlarda' ödenmesi gerekli (muaccel) borçlar oldukları için tahkim dışında bırakılmışlardır. 
Bunlar tasarının kabulü ıha 1 inde. Belediyelerin genişleyecek olan malî imkânları içinde ödenecek
lerdir. 

II. — Tasarıidaiki hükümlerle ilgili açiklammlar : 
Birinci maddesi; Belediyeler ve Belediyelere bağlı Müessese ve İşletmelerin Hazineye, -Kamu, 

İktisadî Teşebbüslerine, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin birbirlerine ve T. C. Merkez Bankasına olan 
bir kışımı borçlarının tahkimi öngörülmektedir. Burada borçların tarifi ya pil imamı ş ve gerek kamu 
hukukundan doğan, gerek özel hukuktan doğan borçlar kavranmıştır. Özel hukükdan doğan borç
ların meselâ âkitten, haksız muamelelerden veya sebepsiz mal iktisabından doğmuş olmaları 'ara
sında da bir ayı rina yapılmamıştır. Borçların sınırlandırılması, sadece alacaklılar yönündendir. 
Tahkime .alman borçlar, Kamu kuruluşlarına ve Kamu İktisadî Teşebbüslerine ait olanlardır. 

ikinci maddem; (<elir kaynaklarının, Merkezî İdare ile Mahallî İdareler ve bu arada Beledi
yeler arasında ahenkli bir şekilde bölüştürülerek belediyelerin sıhhatli gelirlere kavuşturulama-
dıkları nedeniyle yasalarla kendilerine verilen görevleri gereken düzeyde yapamadıklarının bir 
gerçek olduğu, bu durumun ise, değişen ekonomik ve sosyal, şartlara uygun bir şekilde artan ve de
vamlılık arzeden Belediye hizmetlerinde aksamalara yol açtığı bir gerçektir. 

Bu durumun kısmen önlenebilmesi için, Belediyelere Bütçe kanunları ve 441 sayılı Devlet Ya
tırım Bankası Kanunu gereğince Devlet Yatırım Bankası ve İller Bankası aracılığı ile Hazineden 
kredi açılmak suretiyle malî imkânlar temin edilmeye çalışılmaktadır. 

Belirtilen şekilde, Belediyelere Hazinece veril MI kredilerin vadeleri geldiğinde nakit sıkıntısı 
nedeniyle geri ödemem ediği de ayın bir gerçektir. 
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Öte yandan, Hükümet programında; Belediyelerin malî güçlerinin arttırılmasının temin 'edile

ceği ve 31 . 12 . 1973 tamirine ika dar olan borçlan kapsayan geniş bh* iç konsolidasyona gidileceği 
belirtilmiştir. 

Bu sebeplerle, Belediyelerin ve Belediyelere bağlı Müessese ve İşletmelerin Hazineye olan borç
larının talikimi yoluna gidilmektedir. Maddede öngörülen 10 yıllık ödemesiz devre sonunda, bele
diyelerin çağdaş görevleriyle uyumlu malî imkânlara kavuşması nedeniyle, Hazineye olan borçları
nı taksitler halinde ödeyebileceği düşünülmüştür. 

üçüncü maddesi : Belediyelerin ve Belediyelere bağlı müessese ve iletmelerin genellikle akar
yakıt ve elektrik bedellerinden dolayı biır kısmı kamu iktisadî Teşebbüslerine olan borçlarının 
zamanında tahsil oToına maması alacaklı Kamu kuruluşları normal işletmecilik fonksiyonlarını yeri
ne getiremez duruma düşürmektedir. Belediyeler de, belediye hizmetlerine olan talebin hıızla artma
sına karşıhık, kendilerine emin bir gelir kaynağı Imlunaınamış olması borçlarını ödeyememelerinin 
başlıca, m edenlerini teşıkil 'etmektedir. Bu sebeple Belediye - Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 31 . 12 . 
1073 tarihi itibariyle ödenme kabiliyetlerini kaybetmiş borç ve alacaklarımın dava Ve icra yoluna 
-gidilmeden - gereksiz zaman ve kaynak israfına ve Kamu hizmeti ağzındaki kesdnıtjiilere islebep ol
madan - çözümlenebilmesi Belediye ve Belediyelere bağlı müessese ve 'kuruluşların iborçlarınm erte
lenmedi ve alacaklı Kamu İktfeadî Teşebbüslerinde alacaklaırının Hazinece ödenebilir duruma ge
tirilmesi iki taraf iejkıde en uygun! yoü1 olmaktadır: Hükümet programında da öngörülen konsolidas-
yomun gerç ekleşmesi ile; 

Belediyelerin Kamu İktisadî Teşebbüslerine olam borcu. 621,4 
Belediyelere ait İşit. ve Müesıseise. Kamu İktisadî Teşebbüslerine lOİan borcu. 

Toplam 621,4 milyon liralık Belediye ve Belediyelere ait işletmelerim borçları konsolide edil
miş olacaktır. 

Tasarının Dördüncü Maddesi; Belediyelerin ve Belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin 
31 . 12 . 1973 tarihi itibariyle tiler Bankasına odan borç bakiyelerimin, 10 yıllık öderııeisdz devreden 
ve uyumlu malî imkânlara kavuşmalarından sonra ödemeleri öngörülmektedir. 

'Bu suretle, Belediyelerin Kamu hizmetlerini yapa Dilmeleri Ve bozulmuş olan im âlî durumlarını 
düzeltebilmdleui içdn Ibo-rçları üzerende hafifletici operasyona gidihmefcle kısmen de olsa Belediyeler 
üzerinde ferahlatıcı biır durum yaratılması amacı güdülniıüştiür. 

Taşarının Beşime! maddesi; Tabiî afetleır fonuna, tiler Bankası nezdindeki Belediyeler fonuna 
ve Beledi yellerin kemdi kurdukları müesseseler ve işletmelere olan borçları ile bu müessese Ve iş
letmelerin, bağlı oldukları belediyelere olan borç lanın tahkim dışımda tutmaktadır. Gerçekten ilk 
fonun belediyelerle bir borçlanma münasebeti bu Umma makta ve bir kaç Belediyenin biır milyonu 
aşmayan bir borcu bulmntaıajktadır. Belediyeler Konu ise, esasen, 50 000 dem aşağı beldelere su, 
elektrik, kanailıiza'syom, mezbaha tesisleri proje ve yapımı içlin veya harita ve plân hazırlanması mak-
sadiyle ödünç, verileni bir fon olduğu için tahkim dışında bırakılmıştır. Diğer taraftan, fon, halen 
İller Bankası kaynıaklannııdan anapara ve faiz olarak (246) milyon civanında kullanılmamış durum
dadır. Belediyeler Fonunun, gene belediyelere yirmi yıl vadeli ve faizsiz hizmet eden bir mekanizma 
olduğu da ayrıca nazara alındığından, yukarıdakilerle beraber istisna edilmesinin sebepleri açık
lanmış olmaktadır. Belediyelerin kemdi kurdukları müessese ve işletmelerle olan karşılıklı borç, ve 
alacaklarının tahkim dışı olması ise gayet tabiîdir. Zira Müessese ve İşletmeleriyle birlikte belediye
ler bir malî birlik ifade leltmelktıeıdlirler. 
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Altmcı maddesi; Kjamıu İktisadî Teşebbüslerinin T. O. Merkez Bankasına 31 . 12 . 1973 tarihi 

itfibarryle meıvcııt borçlarınıdian seyyaliyetini kaybedenlerin Hazinece devir alınması, aslında fiilî 
bir duru muin ıtesclilli anlamıma (gelmektedir. Ülkemiz gibi ;geiri kalmış memleketlere özgü ıntedetnierle 
hükümetler ülke içinde borçlanabilme zorluğu içkidedirler. Ammle lûzmetlerime olan talebin, hız
la artması ev buna ilâveten ve hükümetlerin daha çok sosyal gayeleri kendilerine amaç edinmeleri 
kamu sektörünün fotn ihtiyaçlarını hızla artırmaktadır. 

Ülkemizde hükümetlerce izlenen fiyat ve gelir politikası tedbirleri, bazı Kamu iktisadî Teşebbüs
lerindin T. C Merkez Bankasına borçlanmaları neticesi loğurmaktedır. Bu boraların Hazinece dev r 
almr.'.-nı ve Ln."me'ce kura kuşların, geçmişte «l.)ğan görev zararları alacaklarıma mahsubu leııfilas-
yonist olmayan bir işlem niteliğindedir. Bu yönü ile de JCamu İktisadî TeşebbüslmnSjn OMterfcez Ban
kasına olan boirölarıni'n Haızime'ce deîvdr aılınlması ve sürelerinin uzatılması ekonomik istikrar tedbir 
lerin'e clıe ters düşmemektedir. Kamu İktisadî 'TeişebbiLileriniln Merkelz Bankasınla 31 . 12 . 1973 ta
rihindeki boraları îkurıılluşlar itibariyle aşağıdaki ıgübidir. 

Kum m Adı (x) Borç (Milyon TL.) 

T. M. Ofisi 2 700,0 
Siimerbank 640,0 
Şeker Şirketi - 729,0 
Tekel CM. Md. 2 270,0 
Ziraat Bankası 2 440,0 
(Tarım Kredii Kooperatifleri) 
Tarım Satış Kooıpera. 3 855,0 

12 634,0 

Yedinci maddesi; Kamu İktisadî Teşebbüslerinin birbirlerine ve Devlet Yatırım Bankasına 
31 . 12 . 1973 itibariyle seyyaliyetini kaybetmiş borçlarının konısiolidasyoma tabi tutulması ilgili 
borçlu ve aiacaklı kuruluştların içinde bulundukları fiili durumun kabul edilmesidir. Ödenemiyecek 
borçların ve tahsil olunamayacak alacakların kuruluşların yıllık programlarına dahil edilmesi ger
çekçilikten uzak bir davranış olmaktadır. 

K'imu İktisadî 'Teşebbüslerinin birbirlerine olan seyyaliyetleırdınıi kaybeden borçlarının Devlet 
Yatıırım Bankasına devredilmesi ve Iborfçlular yönünden 5 yıllık ödemesiz devreden sonra gelen 5 
yıl içkide eşit taksitlerde ödennuesi ve alacaklılar yönünden de alacaklarının Devlet Yatırım Banka
sına olan borçlarına mahsup edilebilme olanağı kurulıiij.arı daha gerçekçi yatırım ve ilşllietmıe prog
ramları hazırlamaya sevk edeceektir. Borçlu kurulukların % C faiz ödemeye mecbur bırakılmaları da 
en azından borç ödememe alışkanlıklarını önleyici bir tedbir olarak zikredilebilir. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Devlet Yatırım Bankasına olan 31.12.1973 tarihi itibariyle seyyali-
yetlerini kaybeden borçlarının konsolidasyon kapsamına alınması da kuruluşları programlarını gerçek
leştirmede daha gedçekçi hedefler tespitine sebep olacaktır, Üdenemiyeciek borıçlarındıaıa. dolayı yatarım 
ve üretim programllarımı aksatmaları yerine ıgereeğe daha yakın programlatrı hazırlamaları itemin 
tdııınabiiee ektir. 

Tasarının Sekizinci maddesi : Bu kanamda öngörülen işlemlerin yürütülebilmesi için gereğine 
göre, Maliye Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertiplerine veya yenliden açılacak özeli .teirtiplerine gelir. 
odenıek ve gider kaydetmeye Maliye Balkanının yetkili olacağı saptanmıştır. 

Tasanınım Dokuz ve Onuncu maddeleri ayrıca, açıklamaya muhtaç görülmemiştir. 

(*) Kesin miktarlar inceleme sonucu belli olacaktır. ' 
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Biiltçe Plan Komisyonu raporu 

28 . 6 .1974 

3föi!llat Meclisi Başkanlığına 

Belediyelerin, belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
bir kısım borçlarının tafhkimi hakkında-k'i kanun tasarısı, İmar İskân Bakanı ve Maliye Bakanlığı 
temsilcilerinin katıldığı oturumida incelendi ve görüşüldü. 

Tasam, gerekçesindeki hususlar ve verilen bilgilerin ışığında olumlu kapılanmış ve maddele
rin müzakeresine geçilmiştir. Kanun başlığına «Kamu İktisadî Teşebbüslerinin» ibaresinden son
ra (ve köy tüzelkişiliğinin) ibaresi eklen'erek, 1 nei maddeye aynı ibarenin eklenmesi suretiyle, 
2 nei madde aynen, o neü maddeye yine aynı ibare eklenmek suretiyle, 3 ncü maddenin 2 nei fık
rasındaki (İlerde doğacak olan'borçları) ibaresi eukarılarak yerine (o. yıl içinde doğacak olan 
borçları) şeklinde ibare eklenerek, 4, 5, 6, 7 ve 8 nei maddeler aynen, yeni bir 9 neu nıadde ek
lenmek suretiyle, eklenen bu madde nedeniyle 9 neu madde 10 neu madde olarak, 10 neu madde 
de 11 nei madde olarak aynen kaibul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Sivas 

A. Durakoğlu 

Artvin 
T. AUunkaya 

__ Denizli 
"H. Oral 

Giresun 
0. Yılmaz 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

Kayseri 
C. Cebeci 

İm zada bulun amadı. 

Malatya 
M. Delikaya 

Sö.zcü 
Adıyaman 
A. Unsal 

Aydın 
M. Ş. Koç 

Elâzığ 
II. Buz 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

İzmir 
A. K. Önder 

İmzada bulunamadı. 

Konya 
Ö. Ölçmen 

İmzada bulunamadı. 

Malatya 
/ / . Gökçe 

Kâtip 
Eskişehir 

AA. Koksal 

Oanaıkılmle 
0. 0. Çaneri 

Gaziantep 
Y. Öztürkmen 

İstanbul 
M. Tüzün 

Kars 
K. Okyay 

Kütahya 
A. M. Ablum 

İmzada bulunamadı 

Tokat 
H. Abbaö 

İmzada bulunamadı 
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HtİfKÜMETİN TEKLİFİ 

Belediyelerin, belediyelere bağlı müessese ve iş
letmelerin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin bir 

kısım borçlarının tahkimi hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Belediyelerin ve belediyelere 
Ibağlı müessese, ve işletmelerin, Hazineye; Kamu 
İktisadî 'Teşebbüslerine ve Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin birbirlerine Ve T. C. Merkez liali
kasına 31 . 12 . 1973 tarihi itibariyle olan bir 
kısım borçları bu kanım hükümleri çerçevesin
de talikim olunur. 

Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese 
ve işletmelerin Hazineye olan borçları : 

MADDE 2. — Belediyelere, bütçe kanıınla-
rı ve .12 . 3 . 1964 tarih,- 441 sayılı Devlet Yatı
rım, Bankası Kanununun 5-b/3 maddesi gere
ğince Devlet Yatırım Bankası ve İller Bankası 
aracılığı ile Hazine tarafından açılmış olan kre
dilerin 31 . 12 . 1973 tarihi itibari ile ödenme
miş bakiyeleri 10 yıl ödemesiz devreden sonra 
20 yılda ve altışar aylık eşit taksitler halinde 
iborçlu belediyeler tarafından Hazineye ödenir. 
IBeleıdiyelcr borç bakiyeleri üzerinden Hazineye 
yıllık % 3 faiz öderler. Faiz ödemeleri ödemesk 
devre içinde de yapılır. 

31 . 12 . 1973 tarihindeki borç bakiyelerine 
mahsuben, bu tarihten sonra belediyelerden ya
pılmış olan kesintiler ilerde faiz ve anapara 
taksitlerine mahsuuedilmek üzere emanete alı
nır. 

Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese 
ve işletmelerin Kamu İktisadî Teşebbüslerine 
olan borçları : 

MADDE 3. — Belediyelerin ve belediyelere 
bağlı müessese ve işletmelerin, Türkiye Elektrik 
Kurumuna, Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru
muna Petrol Ofisine ve Denizcilik Bankası Ano
nim Ortaklığına 31 . 12 . 1973 tarihi itibari ile 
olan ıfaorçlarından seyyaliyetind kaybedenler, 
Hazinece devralınır. 

Hazinece devralınan bu borçlar (alacaklı ku
ruluşların Hazineye .mevcut ve ileride doğacak 
olan borçları ile takas ve maıhsubolunur. Bele
diyelerin Hazineye devrolunan bu borçları, 2 nci 
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Belediyelerin, belediyelere bağlı müessese ve iş
letmelerin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ve 
köy tüzel kişiliğinin bir kısım borçlarının tahki

mi hakkında kanun tasarısı 

MADDİ] 1. — Beleıdayeleırin ve 'betledilyd'.;ei'e 
ibağh 'müessese ve işlötmel'eırin, Iköy tüzJel kjişi-
'llüküerihVin Hazıinleye, Kjaımju İktisadî Tieişeiblblüs-
Teiıiitaıe ve Katımı İktisadî Teşe'bbii'Sile'iıinliln Ibürbir-
lierinie ve T. C. M;erkez Bankasına 31 . 12 . 1973 
'taırilhı iitilbanı iile olan ibiir kısıım Iborçüarı bu ka-
nıuu lıüküinil eri çereevelslinde. !talikilm oİAtmır. 

Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese 
ve işletmelerin Hazineye olan borçları : 

MADDİ] 2. — Tasarı/ni'n 2 nci maddesi .-aynen 
kafbuil edilm%tir. 

Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese 
ve işletmelerin Kamu İktisadî Teşebbüslerine 
olan borçları : 

MADDE 3. — Bel ediycüıcirin ve iKelıedjiyeilen'e 
/bağlı müessesıe ve ilşleltmıeilertin ve köy îizıeil ki-
şiîliikîeimniin Türkiye EfektrUlk Kurumuna,, Türki
ye Köımür İşleıtmeleii'i Kurumuna, Petrol OEM 
ve Denizcilik Bankası Ainlon'im O it aklığına 
'31 . 12 . 1973 talihi itıilbıarli ille lolam bioreterıın-
Idiaııı ıseyyailiyeitiniiı kaiybejd enler, Hazineıee d.ev-
raflımr. 

Hazinece ıde,vnaılın.aın"'bıı Iborçlar ivlaıeakllı ku-
ruflkışların H>azlilneıye, mevcut ve l'w* yıl içimle do-
ğaioaık ola/n- borçları lille tla'kais ve mahsup ofhınur. 

(S. «ayısı : m) 
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madde hükümleri esaslarına göre tahkim olu
nur. 

Bu madde gereğince, Hazinece devralınarak 
seyyaliyetini yitiren borçların tutarı kanunun 
yayımı tarihinden itibaren en geç 4 ay içinde 
ilgili (kuruluşların işbii'liği ile Maliye Bakanlı
ğınca saptanır.. 

MADDE 4. — Belediyelerin ve belediyelere 
bağlı müessese ve işletmelerin', 31 . 12 . 1973 ta
rihi itibari ile İller Bankasına olan borç bakiye
leri, 10 yıllık ödemesiz devreden sonra, 15 yılda 
ve altışar aylık eşit taksitler halinde, borçlular 
tarafından İller Bankasına ödenmek üzere tah
kim olunur. Borçlular, borç bakiyeleri üzerin
den, İller Bankasına., yıllık % 3 faiz öderler. 
Faiz (ödemeleri, ödemesiz devre içinde de yapı
lır. İller Bankasının bu tahkimler dolayısıylc 
ortaya çıkacak açığı Maliye Bakanlığınca yıllık 
yatırım ve finansman programı çerçevesinde 
sağlanır. 

31 . 12 . 1973 tarihindeki borç. bakiyelerine 
ntaıhsıiıben, bu tarihten sonra belediyelerden ya
pılmış olan kesintiler alacaklılarına geri veri
lir. 

'MADDE 5. — Aşağıda belirtilen borçlar, bu 
kanunla yapılacak tahkimin dışındadır. 

A) 7269 sayılı Kanunla kurulan Tabiî 
Âfetler Fonuna olan borçlar, 

B) İller Bankası nezdindeki «Belediyeler 
Fonu» n-a olan borçlar, 

C)i (Belediyelerin kendi kurdukları müesse
se ve işletmelere olan borçları ile bu müessese 
ve işletmelerin, bağlı oldukları belediyelerle 
'olan borçları. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin T. C. Merkez 
Bankasına olan borçlan: 

MADDE 6. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin T. C. Merkez Bankasına 31 . 12 . 1973 tari
hi itibariyle olan borçlarından seyyaliyetini yi
tirmiş olanlar Hazinece devralınır. Devralınan 
bu borçlar karşılığında Hazine T. O. Merkez 
'îiankasına 100 yıl vadeli ve % 1/2 faizli tahvil 
verir. 

Yukarıdaki fıkra gereğince, borçları Hazine
ce devralman Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 

. (Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi) 

Belediyelerîn Hazineye deivnolıınfan Ifoıı fbordla-
rı, 2 nci mald'de (hükümleri esasfiaııııiüa göıre tah
kim olhınur. 

IBu ımaidjd'e gereğince, Haızüıuece devra'lmacak 
Seyyaliiyetimi yitiren 'borcjiann tutarı kanunnln 
yayımı tarihlinden ütilbaren en geç 4 ay ficinde 
ilflgili kııruluşllamı işbirliği 'ile MaMye Batkan-
ılığınca saptanır. 

(MADDE 4. — TasarinDıi! 4 neü maîddesi ay-
mein kajbııl edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kaibul edilmiştir. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin T. C. Merkez 
Bankasına olan borçları: 

M J A D D E '6. — Tasarınım 0 inci miıaıdidekli ay
nen k&fbu'l edilllmîiıştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

Hazineden, mevcut ve 3 yıl içinde doğacak gö
rev zararı ve destekleme alım. zararları alacak
ları bu borçlara malhsub edilir. Mahsuptan baki
ye kalacak borç tutarları sermayelerine mah-
subedİlir. 

Bu madde kapsamına giren Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin borçlarından seyyaliyetini kay-
ıbetmiş olan miktarları bu kanunun yayımı tari
hinden itibaren 4 ay içimde T. C. Merkez Banka
sı ve diğer ilgili kuruluşların işbirliği ile Maliye 
Bakanlığınca saptanır. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin kendi ara
larındaki borçlan. 

MAlDDE 7. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin kendi aralarındaıki borç ve akacaklarından 
31 . 12 . 1973 tarihi itibariyle seyyaliyetini yi
tirmiş olanlar Devlet Yatırım Bankasına devir 
ve temlik olunur. Bu suretle alacakları temlik 
-olunan kurumların 1 . 1 . 1974 tarihinden itiba
ren Devlet Yatırım Bankasına ödenecek borç
ları bu alacaklarına ma'hsıılbedilir. 

Borçlu kuruluşların Devlet Yatırım Banka
sına idevrolunan borçları ve kurumların 
31 . 12 . 1973 tarihi itibariyle Devlet Yatırım 
Bankasına olan seyyaliyetini kaybetmiş borçla
rı bu kurumlar tarafımdan 5 yıllık ödemesiz 
devreyi izleyen 5 yıl içinde altışar aylık eşit 
taksitler halinde Devlet Yatırım Bankasına, öde
nir. Bu borçlar için, ödemesiz devre de dahil ol
mak üzere yılda % 6 oranında faiz ödenir. 

Devlet Yaltırım Bankasının yukarıdaki tah
kim dölayısıyle ortaya çıkacak açığı Maliye Ba
kanlığınca yatırım ve finansman programı çer
çevesinde sa ğlanır. 

MAiDDE 8. — Bu kamunda öngörülen işlem
lerin yürütülebilmesi için gerekli meblâğları 
bütçenin ilgili tertiplerine veya yeniden açıla
cak özel tertiplerine gelir, ödenek ve gider kay
detmeye Maliye Bakam yetkilidir. 

(Bütçe Plan Komisyonunun değiştirici" 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin kendi arala
rındaki borçlan. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci -madkleısıi ay
nen kabul edilmiştir, 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maldldesi *ıy-
ııeiiı kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunda «ayı/lan ve fakat 
iborçfları olnmmıa'sa nedeniiyile bu (kamum hüjkımüm-
den yaınaırlanjmayaıiı beıletljiyeilelr ve htei'ıeidiyedere 
Ihağlı üşılıeitmeler ile iköy tüzel ıldişjillJlkllerine tah-
Iklüm konusu clclüleinı hususSlIartla ilgilli! talTepl'̂ riin-
die öneiell'ik tialııtnlr. 
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MADDE 9. — Btı Kanım yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer., 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini yü
rütmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

22 . 6 . 1974 

—.9 — 

(Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 10. — Tasarının 9 ncu ımaldldesa 10 
njcu ıiniajdjde foıllaraik aynen kabul ediEm%tir. 

Başbakan 
B. JScevit 

Devlet Bakanı 
O. Eyübooğlu 

Devlet Bakanı 
8. A. Emre 

Millî Savunma Bakanı V. 
H. I§tk 

Dışişleri Bakanı V. 
H. Işık 

(Millî Eğitim Bakanı 
31. Üstün dağ 

Ticaret Bakanı 
F. Adak 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erbakan 
Devlet Bakanı Y. 

D. Baykal 
Adalet Bakanı 

8. Kazan 
İçişleri Bakanı 

O. Asiltürk 
Maliye Bakanı 

D. Baykal 
Bayındırlık Bakanı 

E. Çevikçe 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

8. Gizrelioğlu 
Güm. ve Tekel Bakanı Gıda - Tarım ve H. Bakanı 

31. Türkmenoğlu K. Özal 
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 

F. Güley Ö. Sav 
Sanayi ve Tek, Bakanı En. ve Tab. Kay, Bakanı 

A. Doğru C. Kayra 
Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 

O. Birgit A. Topuz 
Köy İş. ve Koop. Bakanı Orman Bakanı 

31. Ok A. Şener 
Gençlik ve Spor Bakanı V. 

O. Birgit 

1M1ADDE İÜ. — Ta&arainan '10 neu tmfajdıdesa 11 
rii'eii miad'db o la rak 'ayarefa k'ajbul cdHlımjiışti'r. 

..*,j » • • « 
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