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GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Kars Üyesi Mehmet Hazer; Araş ırmağının 
taşması neticesi sellerin yaptığı tahribata te
masla, Hükümetçe alman tedbirlerin geçici ol
duğunu; Araş üzerinde, taşkınları önlemek üze
re iki barajın yapılması kararlaştırılmış ve bü
tün işlemleri tamamlanmış olduğu halde bunla
rın yapılmaması sebebini sordu. 

Devlet Bakam Sadık Tekin Müftüoğlu; taş
kınların sebebolduğu zararları İmar ve İskân 
Bakanlığının gerekli tedbirleri aldığını, baraj
ların yapılamamasının dış münasebetlerle ilgili 
bir hâdise olduğunu belirtti. 

Eskişehir Üyesi C-avsi Uçagök'ün vefatiyle 
açılan Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar vs iskân 
Komisyonu üyeliğine Ankara Üyesi Turhan Ka-
panlı'nm ve Tarım Komisyonuna da Amasya 

Üyesi Ma si t Zeren'in aday gösterildiğine dair 
Adalet Partisi Grupu Başkanlığı yazısı okundu 
vs adı geçen adaylar teklif edilan komisyonlara 
seçildiler. 

Tütün ve tütün tekeli kanun tasarısı görü
şüldü ve tasarının kanunlaşması kabul olundu. 

12 Mayıs 1969 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,40 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sırrı Alalay Zerin T üzün 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer TJcıızal 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma- sar. ti : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet ünaldı. 

KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozg ,t) - Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — 60 ncı birleşimi açıyorum. 

2. — CUMHURİYET SENA :OSU ARAŞTIRMASI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bor JlineraUeri 
Araştırma Komisyonu raporu (10/15) (1) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Bor Mine
ralleri Araştırma Komisyonu raporunu görüş
mek için Yüksek Umumi Heyet bugün çalışma
larına başlama kararını almıştır. Simdi Bor 
Mineralleri Araştırma Komisyonu raporunun 
müzakeresine başlıyoruz. 

Onca raporun okunup, okunmamasını 03-la-
rınıza arz edeceğim. 

(1) (10/15) Saydı Cumhuriyet Senatosu 
Bor Mineralleri Araştırma Komisyonu raporu 
tutanağın sonuna eklidir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, raporun okunması zorunludur. Çünkü, 
başka türlü meseleye intikal etmek mümkün 
değildir. Kimsenin bildiğini zannetmiyorum. 
Gerçi usun bir rapor ama bilgi edinebilmek için 
raporun okunması lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Giindoğan oya arz ede
ceğim efendim, ben karar verecek değilim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan oya arz edilecek filhakika anlıyorum, 
•biı usuldür. Ama oya arz edilecek bir husus de
ğildir bu. Araştırma Komisyonu bir faaliyette 
bulunmuştur, bir rapor hazırlamıştır. Bu rapor 
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Genel Kurula sunulacaktır. Genel Kurulu ay
dınlatmak için bu raporun okunması lâzımdır. 

BAŞKAN — 'Rapor 20 . 1 . 1239 tarihinde 
dağıtılmıştır. Raporun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Baporun okun
masını kabul edenler... Kabul etmiyenier... Ba-
porun okunması kabul edilmiştir efendim, rapo
ru okutuyorum. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU - BAŞKANI 
SİYA TERMEN (Çanakkale) — Sayın Başkan,' 
evet ve hayır diyenler arasındaki nisbeî; nedir? 

BAŞKAN — İtiraz ediyorsanız, vicdanlarda 
her hangi bir şey kalmaması için yeniden oyla
rım. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKA!*! 
ZİYA TSBM3N (Çanakkale) — Eir daha oy
lanmasını istirham essek. 

BAŞKAN — Efendini, itiraz vaki oldu, yeni
den oylama yapıyorum. Ilaporciı okmıma.'.'nıı 
kabul edenler, lütfen işaret buyursunlar... Ka
bul etmiyenier.., Raporun okunması kabr i edil
miştir. 

' AEAŞTIHMâ KOMİSYONU BAŞKANI 
ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Sadece rapor 
ok anacak değil mi efendim? 

FİKRET Gîv'TDOâAn (istanbul) — Eer:ei 
rapor kısmı efendim? 

'BAŞKAN — Rapor kısmını ckujdıyj.;ujıı. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Hayır 

Sayın Başkan, verilen karar öyle değildir. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon yerle

rini alınışlardır. Şimdi grupları ve şahısları 
adına söz istiyen say<n üyeleri tesbit edeceğim. 

O.-E. P. Grupu adına Sayın Topaloğlu, bu
yurunuz. Aynı zamanda önerge sahibidir. Ra
porun. tümüne muhalif kaldığı için sözcülük yap
maktadır. Buyurunuz efendim. 

C. H, P. GRUPU ADINA İHSAN TOPAL
OĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım, biraz evvel dinlediğiniz Bor Mine
ralleri Komisyonunun raporunun üzerinde grup 
namına görüşmek üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Bilindiği veçhile Bor Mineralleri hakkında 
ben ve değerli arkadaşım Fikret Gündoğan 
bundan bir yıldan daha fasla bir zaman ön
cesi bir önerge vererek bor mineralleri konu
sunda bir araştırma yapılmasını teklif etmiş ve 

teklif Yüksek Heyetinizin iltifatına mazhar 
olarak böyle bir komisyonun kurulmasına ka
rar verilmişti. Bu komisyon çalışmalarını yaptı, 
huzurunuza bu raporla geldi. Bu raporun üze
rindeki görüşlerimi özetlemeye çalışacağım. 

Bor mineralleri meselesini tamamiyle an-
lıyabilmek için önerge verdiğimiz zaman da 
anlatttığını veçhile, bor minerallerinin önemi, 
yanıbasıııda memleketimizde cereyan eden 
bu konudaki olayları, bu konuda söz sahibi 
olan yabancı şirketin durumunu, daha son
ra bizi önerge vermeye sevk eden hâdiseleri 
ve yapılan tahkikat konusunda varılan so
nuçları ve bunlar üzerindeki görüşlerimizi 
aoıklıyacağız. 

Bor minerallerinin önemi üzerinde uzun 
boylu durmaya lüzum kaimıyacağı kanaatin
deyim. Geçen yılki mevcut konuşmalarımızda 
ve daha sonraki Senato görüşmelerinde bu 
konu üzerinde durularak, bor minerallerin her 
gün artan önemi, dünya sanayiindeki yeri hak
kında bilgiler verilmiştir. İkiyüze yakın sa
nayi dalında kullanılan bor minerali, büyük 
bir şirket olan Borax Consolidated Limited Şir
ketinin hemen hemen tekelinde bulunmakta 
ve her yıl % 10 kadar bir art ıda tüketimi ge
lişmektedir. Bu şirketin 1957 yılında Hükü
mete vermiş olduğu raporda, o tarihte 1 mil
yon ten olan tüketimin % 10 bir artışla art
tığım keııcli beyan etmektedir. 1900 yılında 
50 bin ton olan tüketimi, 1957 yılında 1 mil
yon ton olmuş, % 10 bir artışla şimdiye kadar 
da 2 milyonun üstüne çıkması lâzımgelir. Zira 
7 yıl zarfında % 10 artış iki misli bir miktarı 
bulur. Bu hususları arzım şunun içindir. Dün
ya, literatüründe, tüketim hakkında sarih bir 
bilgi bulmak mümkün değildir. Çünkü Borax 
Consolidated Limited Şirketi bunu tekelinde 
tuttuğu için açık bilgi vermemekte ve bizim 
gibi üretici memleketler bu konuda kâfi bilgi
ye sahibolamamaktadır. Borax Consolidated Li
mited Şirketi yurdumuzda hemen hemen yüz 
y?la yakın bir devredir faaliyet halindedir. 
1887 yıbnda kendi namına bâzı şahısların al-
mv\ olduğu işletme ruhsatları, maden işletme
lerinde uzun yıl devam etmiş, daha sonra 1927 
yıhnda şirket haline gelmiş ve daha sonra 
1950 do. bu madenin bittiğini ileri sürerek 
faaliyetlerinden vazgeçmiştir. Bu şirektin bu 

yıllar zarfında demin de bahsettiğim miktarlarda 
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tüketimin arttığı oranda yurdumuzda bir üre
tim artışnı görmek mümkün değildir. Muayyen 
miktarları 10 bin ton civarında azami miktar
ları bulan bir ihracat yapmış, bunun yanıba-
şında gelişen dünya tüketimine muvazi bir 
artış hızını yabancı şirket memleketimizde ge
liştirmemiştir. 

Binaenaleyh, yabancı şirket 1950 ye kadar 
tekel olarak memleketimizde çalışmış ve Sul
tan Çayırı mevkii madeni işleterek memleke
timizdeki bu madenin gelişmesine önem verme
miştir. Daha ziyade Cenubi Amerika'daki ma
denlerini işletmiş, 1927 yılında bulunan Birle
şik Amerikada'M sodyum tuzu bor minarelleri-
ni işletmeye başlamış ve büyük yatırımlarını 
oraya yaptığı için memleketimizin maden zen
ginliğini işletmemekte ısrarlı görünmüştür. 1950 
yılından sonra maden işletmesinden vaz geçtik
ten sonra, Türk özel teşebbüsünün MTA nm 
yani sahalar bularak, Etibankm da bu saha
ya katılması ile beraber. 1955 yılında Borax 
Consolidatet Limitettin bir şubesi olarak burada 
Türk Boraiks Madencilik Şirketini kurmuş. Ve 
ondan sonra da memleketimizde zararlı faali
yetlerine devam etmiştir. Boraks Madencilik 
Şirketinin kuruluşu esasen, 6224 sayılı Kanu
nun TBÖST maddesine, TRÖST lerin kurulamı-
yacağına dair olan hükme aykırı şekilde olmuş
tur. Zira o tarihte Borax Consolidatet Limi
ted Şirketi, dünyada tekel olduğu gibi, memle
ketimizde de tekel ölçüsünde bir şirket idi. 
Memlekete gelen şirketlerin sonradan ortaya çı
kan durumlarına değil, başlangıçta dünyadaki 
vaziyetleri ile hüküm vermek lüzumu olduğu 
kanaatini taşımaktayız. 

Türk Boraiks Madencilik Şirketinin müra
caatı esnasında, bugünde olduğu gibi, dünya bo
raks minarellerine hükmeden bir tabiatı vardır. 
Binaenaleyh, bir defa o tarihte şirket kuruldu-
ğı\ zaman, bu şirketin kanunlara uygun olarak 
kurulduğu kanaatini taşımamaktayız. Bundan 
sonra yabancı şirket faaliyetlerine devam et
mişler. Yaptığı faaliyetler arasında bilhassa 
Etibanlan faaliyetlerini önleyici tedbirler alma
ya gayret sarf etmiş uzun boylu ortaklık kur
mak teklifleri ile Etihankı oyalamış, hattâ. 
1957-1958 yıllarında varılan bir protokol netice
sinde, % 50 - 50 kurulacak bir ortaklığın ta
hakkuk etmesinden de kaçınmış ve neticede bu 
ortaklık tahakkuk etmemiştir. Bütün hareket-

12 . 5 . 1969 O : 1 

lerinde bir ağırlaştırma, madenlerimizin geliş
mesini önleyici birtakım hareketleri müşahade 
etmekteyiz. Bunun bütün etrafı ile o tarihte 
Etibank Genel Müdür Muavinliği yapan ve ko
misyonda dinlediğimiz şahitlerden anlamakta
yız. Sayın Tahsin Yalabik bu konuyu sayfa
larca zabıtlarda izahat vermiştir. Evvelâ mem
leketimizin madenlerinin değerinin düşük ol
duğunu yaymak, daha sonra bu madenlerin 
dünyada satışlarının olamıyacağı, kalsiyumlu 
olduğunu ileri sürmek, gayet küçük miktarlar
da ancak satış yapabileceğini söylemek suretiy
le Türk bor minareUermin gelişmesini önlemek 
gayesini güden faaliyetler içine girmiştir. Ay
nı sıralarda NATO nun Colom mukarreratı de
diğimiz bir komitesinin karan ile bir stratejik 
madde olması ileri sürülerek, bor minarelleri 
madenlerimizin demir perde gerisine ihraç edil
mesini önleyini tedbirleri aldırabilmiştir. Yine, 
şahit olarak dinlediğimiz, gerek Ahmet Cebeci. 
gerekse Taihsin Yalabıktan ve bir zaman Ma
den Dairesi Reisi olan Kâmil Ha,znedaroğlu ar
kadaşlarımızdan teferruatlı bilgi alınmıştır. Bu 
şirketin o zaman nihai istimal, «END USE» 
denilen vesika verildiği takdirde kendisinin 
memleket dışına, demirperde gerisine sataca
ğına ait beyanlar var. Ve yine Sayın Tahsin 
Yalabık'm Borax Consolidatet Limited' Şir
ketinin mümessili Wilckins'in ve AID Teşkilâ
tının bir mümessili ile yapmış oldukları bir ko
nuşmada, bu Amerikan AID Teşkilâtının mü
messilinin bu Wilckins'e dönerek «Sizin hatanız 
yüzünden 1965 teki durum ortaya gelmiş. Size 
vaktiyle demirperde gerisine ihracat yapmama
yı söylediğimiz zaman kabul etmemiştiniz» gibi 
bir konuşmayı da bize aktarmıştır. Binaen
aleyh, bu şirketin bu çalışmalar esnasındaki 
faaliyetleri memleket çıkarına olmamıştır. 

Diğer taraftan şahitlerin beyanından öğreni
yoruz M, yine birtakım sahaları ele geçirdikten 
sonra, bu sahaların sahiplerine para vererek bir, 
daha bu madenle uğraşmamalarını temine çalış
mışlar. Diğer taraftan AID Teşkilâtı da, Hü
samettin Akal namındaki vatandaşımızın bir 
miktar madenini Atina'ya sevk ederken demir
perdeye gideceği bahanesi ile durdurması ve 
bundan sonra AID yardımlarından iştirak etme
mesini sağlıyarak kara listeye aldığını da yine 
Sayın Tahsin Yalabık'm beyanlarından öğreni
yoruz. Yabancı şirketin faaliyetleri bu minval 
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üzere gitmiştir. 1960 lardan sonra 15 milyon 
liraya bir rafineri kurmak istemiş, buna Hü
kümetçe karar verilmiş, kurulması için mü
saade çıkmış Yabancı Sermaye Kanununa gö
re. Fakat daha sonra kükürt ihtiyacını dışarı
dan getireceği ve bunun saf olması lâzımgeldi-
ği iddiası ile, bunu tavsatmış ve 1966 yılında 
bu işten vaz geçtiğini bildirmiştir. Daha sonra 
bir müracaatı olmuş ve bu sebeple o da redde
dilince faaliyetleri tamamen bir atalet içine 
girmiştir. Etibankm bu sırada bir rafineri tesi
si kurmak üzere olduğunu da unutmamak lâzım
dır. Bütün çabanın Etibankın bu faaliyetleri
ni önlemek için olduğu düşüncesindeyiz. Bu 
şirketin daha sonra geniş sahalar kapattığı ve 
bu salhalan işgal ettikten sonra tekrar bir alâ
yiş içerisinde terk ettiği yine eski maden dai
resi reisinin beyanlarından anlıyoruz. Bundan 
sonra bilhassa Kırka sahasındaki altı ruhsat 
sahasını birçok şahıslardan veya şirketlerden 
devralmış, bunun bütün detayı rapor içerisin
de vardır ayrıntılı olarak, ben burada tekrar 
etmek istemiyorum, bu sahaların aldıkları dev
rede birtakım usulsüzlükler görülmüş, eksik 
muamelelerin cereyan ettiği anlaşılmıştır. Bu 
eksik muamelelerin tatbikat olarak, kabul etmek 
lâzımdır ki, Maden Dairesi bünyesindeki 
eksikliklerden ileri geldiğini kabul etmek doğ
ru olur, Maden Dairesinin faaliyetleri eskiler
den beri tenkid konusu olan tarafları vardır, 
Uzun süreden beri, eskiden bütçe konuşmaları
na, müzakerelerine iştirak ederek işletmeler 
Bakanlığı daha sonra Sanayi Bakanlığı ve da
ha sonra Enerji Bakanlığı ve son üç yıldır da 
Senatoda bulunduğum sıralarda Maden Dairesi 
faaliyetlerinin tenkid edildiğini sık sık görmü-
şümdür. Bugün bu gibi muamelelerin biraz da 
eksikliklerini Maden Dairesinin tabiatından ol
duğunu kabul etmek doğru olur düşüncesinde
yim. Buradaki yapılan vekâletnamelerin eksik 
bulunmuş olması veya bâzı nirengi noktalarının 
hatalı bulunmuş olması zamanında bu sahala
rın verilmesi üzerinde şüpheler ve tereddütler 
yaratmış ve son zamanda verilen kararlara, da
ha doğrusu ruhsatların iptal edilmesine esas teş
kil etmiş bulunmaktadır. Şimdi bu sahalardan 
altı sahadan dört tanesi hakkında Danıştaydan 
karar alınmak üzere yabancı şirketin müracaatı 
vardır. Bakanlık ret kararı vermiştir, geriye 
kalan iki ruhsat sahası da üzerinde tahmin edi

yorum, normal muameleler cereyan etmektedir. 
Çünkü bizim Komisyon faaliyetlerini bitirldiği 
zaman bu şeylerin bir işletme imtiyazı haline 
geldiğini o zaman görmemiştik. Aradan geçen 
zaman zarfındaki durumu bilmemekteyiz, onun 
burada Sayın Bakan tarafından açıklanmasın
da fayda vardır. 

Şimdi bu altı saha hakkında cereyan eden 
muameleler arasında bizim önerge verdiğimiz ta
rihte karşılıklı konuşmalara sebebolan bâzı hu
susları burada açıklamakta fayda görmekteyim. 
O zaman biz bir önerge ile daha evvel basına 
yaptığımız açıklamalarda umumi olarak birta
kım muamelelerin belki hatalı olabileceğini ve 
memleket lehine olacak kararların alınabilme
si hususunda buraya Yüksek Heyetinize mü-
racat edildiği yazılmıştır. Sayın Bakan o za
man bu konunun bir polemik haline gelmesini 
lüzumlu görmüş olacak bu suretle vermiş oldu
ğu evvelâ yazılı cevapta bu sahalardan daha 
önce Halk Partisi vekili tarafından bu işletme 
imtiyazı haline getirildiğini söylemiş, daha son
ra bunun işletme değil, bulunmuş maden hali
ne geldiğini görmüşüzdür. Bulunmuş olmak
la imtiyaz arasında kanuni farklar varadır. Bu 
kanunu yürütme esnasında bulunmuş maden 
haline gelinmesi kanunun bir icabı olarak yürü
yebilir, imtiyaz hükümleri Hükümetçe verilir 
63 ncü maddeye göre. 

Şimdi 4 tanesinin bu bulunmuş maden hali
ne gelmesi, iki tanesi 1964 yılında Sayın Hüdai 
Oral'ın Bakanlığı zamanında, birisi müsteşarı 
diğeri kendisi tarafından imzalanmış, diğer 
ikisi de birisi Sayın Mehmet Turgut'un Bakan 
olduğu sırada müsteşarı Sayın ibrahim Deriner 
tarafından imzalanmış, daha sonra Sayın İb
rahim Derin'er'in Bakan olmasiyle 4 ncü de bu
lunmuş maden haline getirilmiştir. Bunların 
muamele olarak aralarında bâzı farklar vardır, 
doğrudur. Ancak şunu açıklamak isterim ki 
1964 yılında Maden Kanununun tabiî tatbikatı 
olarak kabul edebileceğiniz bir faaliyet cereyan 
etmektedir. 

Kırka sahasında bulunan madenlerin bor tu
zunun sodyum anlaşılmaya başlamıştır, bu ya
bancı şirketin beyanıyla değil, daha ziyade ar
za tatbike giden mühendislerin görmesiyle ol
muştur. Ben şahsan dosyalarda mineorolojik 
bir rapora rasîamadım. Yani madenlerin evsa
fını, cinsini gösteren rapor. Daha sonra o sı-
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ra yabancı şirketin 90 milyon liralık bir yatı
rım için. yapım? olduğu müracaat dolayısiyle 
Sayın Tahsin Yalıbık, daha sonra Maden Dai
me: Reisliği yapan Suat Şeyhim ve Kadri Yer
sel ki Maden Dairesinin müşavir mütehassısla-
undandır, yasmış oldukları Hükümete bir ra
porla, sodyum tuzlarının önemi ve yabancı şir
ketin yaratmış olduğu tehlikeli durumu açık 
açık 7 . 1 . 1S-S5 tarihinde Hükümete intikal et
tirdikleri görülüyor. Yani, 7 . 1 . 1965 tarihin
de Hükümete verilmiş bir raporla açık seçik 
yabancı şirketin bize arz ettiği tehlike ve sod
yum tuzumm önemi anlaşıyor. Şimdi bu du
rum da kabııl etmek lâzımdır ki bası düşünce
lerin iJaraci arkadaşlara, Hükümete ve iktidara 
gelmeei lâzım gelir. £Temmîar tarafından, yet
kililer tarafından uyandırılacak Hükümet dai
resi sıkanının tedbir alması düşünceleri lüzum
lu bir safhaya girmiş dirüneeM orsaya çıkabi
lir. 1C€5 yılı bu muameleler cereyan ettikten 
sonra çok daha ('nemli bir safha ortaya çıkıyor. 
Aıma tatbika- giden arkada.8ia.rin tesbit ettikleri 
önemli olmıyan rezervlerin dışında bu rezervle
rin mühim olduğu kanaatini uyandıran bâzı 
emarelerin bası işaretlerin ortaya çıktığını gör
mekteyiz, O yıl Maden Driresinde yapılan top
lantılarda yabancı şirketin müm es sinerinin bir
birini tutmayan rakamlar -syan ederek rezerv
leri amaya key kakları atirüktyor. 9 milyen 
ton. 13 milyon te:>, 41 milye-n ten diye rakam
lar verilerek b?ı jımginkklerk* gittikçe arttığım 
göıteren karıtleri teabit ediyoruz. Bu sebeple 
sodyum tuzu mm dmnda çok r!ma ererdi olan 
büyü!: rezervlerin olma ih'imaîi ortaya çıkıyor. 
Bu durum kamışında- Maden Dairesinden kâzı 
vatanperver arka"!adarımız Hükümetin Soka
nına 2 . 1 . İC37 tarihinde bir mektupla Sayın 
ibrahim Derin er'e bir yazı ile başvurup durumu 
anlatıyor. Sabrınızı suiistimal etmemek üzere 
size burada o mektubu okumak isterim. 

«Bor cevherleri hakkında Bakanlığa ilgi 
1488, 163, 184, 185, 188, 189, 233 arama ruhsatı 
sayılı bor tuzu sahaları için yapılmış bulunan 
işletme hakkı talepleri. 

Yûkeek malûmları da bulunduğu üzere bor 
tuzları dünya endüstrisinin birçok kollarında 
'kullanılan, kullanma alanı yıldan yıla genişle
yen bir ham maddedir. Bu ham maddenin ve 
mamullerinin yıllık üretim ve tüketimine ait 
genel miktarlar güvenilebilir bir kesinlikle de-
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ğildir. Ancak dolaylı yollarla yapılan tahkik
lerden gene tüketimin yılda 2 milyon tonu aştığı 
ve her yıl muntazaman % 10 ilâ 15 oranında 
arttığı ve 1 milyon ton kadarının Avrupa sa
nayi sahasında tüketildiği tahmin olunabilmek-
tedir. Bor cevherinin sınai maksatlarla tüketi
mi 19 ncu yıl başlarında gelişme göstermiş ve 
ingilizler önce Hindistan ve İtalya'daki tabiî 
asit boriki piyasaya vermişlerdir. Aynı yüzyı
lın ortalarına doğru Susurluk ilçesinin Sultan-
çayırı mevkiindeki bor cevheri yatakları ile il
gilenmişlerdir. Ve aldıkları imtiyazların günü
müze kadar gelişme göstermiyen çok kısır bir 
tempo ile bu yatakları işletmişlerdir. 19 yıl 
sonlarına doğru Kuzey ve Güney Amerika'da 
bizim cevherlerimize benziyen bor tuzu yatak
ları bulunmuş ve Güneydekilerin 250 milyon 
ton gibi çok büyük bir rezerve sahibolduğu 
anlaşılmıştır. 1927 yılında Kuzey - Amerika'
nın Batı kesiminde 100 milyon tonu aşan ve 
değeri boraks nev'inden büyük bor tuzu ya
takları bulunmuş ve dünya tüketimini karşılı-
yabilecek şekilde işletilmesine başlanmıştır. Bu 
gelişmelerin hepsi ingiliz teşebbüsü ile olmuş
tur. Bugün Borax Consolidatet adındaki bir in
giliz Şirketi dünya bor tuzu üretiminin % 80 
ninden fazlası ve bor mamulleri endüstrisinin 
% 75 i üzerinde hâkimiyet kurmuştur. Bu hâ
kimiyeti Kuzey - Amerika'nın Batı kesimlerin
deki büyük yatakları da % 70 hisse ile satmış
tır. Merkezi Londra'da olan bu firmanın Tür
kiye'de Türk Boraks adı ile kurduğu tabiî bir 
şirket vardır. 1950 yılında bu firma Türkiye'
deki bor cevheri yataklarının tükendiği kanaa
tini izhar ve beyan etmiştir. Fakat Türk müte
şebbislerinin önemli rezervler bulması üzerine 
tabi firma çok geniş bir faaliyete geçerek dün
ya çapında olduğu anlaşılan Türk bor tuzu ya
taklarını ele geçirmeye büyük gayret harcamış 
ve muvaffak olma derecesine de erişmiştir. 1950 
yılından sonra Türk müteşebbislerinin bulduğu 
•bor tuzu yatakları işletilmeye başlanmış ve üre
tim yıldan yıla artmıştır. Bu firmanın Türkiye'
de ürettiği cevherleri yüksek fiyatlarla satmış 
olması ve üreticilerimizin de önceleri bu fiyatı 
? ramaları karşısında yakınlıktan doğan müsait 
ekonomik şartlara rağmen cevherlerimiz büyük 
Avrupa pazarında ilgi görmemiştir. NATO tara
fından bâzı teknolojik deneylere de dayanıla
rak küçük belki de suni bir ilgi ile füze yakıtı 
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niteliği verilip Doğu ticaretine de yasaklattı-
rıldığı için Türk üreticinin elinde, malî takati
nin çok üstünde stok birikmiştir. Bu fiyat ko
nusu üzerinde evvelâ yüksek fiyat, daha son
ra da düşük fiyatla satmak suretiyle Türk ma
denciliğinin gerilemesi için faaliyet gösterildi
ğini maden sahiplerinden de dinlemiş bulun
maktayız. Bu fiyat düşürme konusu sonunda 
Türkiye'nin yerinin daha iktisadi şartları haiz. 
olması dolayısiyle Türk madenciliğinin lehine 
olduğu da bir vakıadır. Bu sebeplerle bir yan
dan daiha düşük fiyatlarla Avrupa piyasasına 
mal arzına başlanmış, diğer yandan da Türk 
hükümetleri Cocom adiyle anılan haksız ve yer
siz yasak kararlarının kaldırılmasına teşebbüs 
etmiş ve muvaffak olmuştur. 

(Bu müzakerelere giden arkadaşımızı dinle
dik, arkadaşımız orada gayet ilgi çekici malû
mat verdi, tepkinin daha ziyade şirketin etra
fından gelen, çevresinden gelen tepkiler oldu
ğunu ve bunun şirketle ilgili olduğunu, orada
ki Adnan Bulak namındaki Dışişleri temsilcisi
nin de katıldığını ilâve etti, bunu söyliyen Ah
met Cebeci namındaki değerli bir maden mü
hendisidir.) Monopol şirket fiyat ve yasak şek
lindeki iki silâhı kaybetmesi üzerine Avrupa 
piyasasındaki ekonomik hâkimiyetini idame et
tirebilmek ve hem de pazarı kaybetmemek, hem 
de fiyatları kendi arzusuna uygun seviyede tu
tabilmek için yeni mücadele yol ve usulleri uy
gulaması gerekmiştir. Bu da iki şekilde tecelli 
etmiştir. 

1. — Cazip tekliflerle Türk hükümetlerini 
oyalıyarak, Bor Sınai Mamulleri Endüstrisinin 
kurulmasını ve Avrupa pazarına yerleşmesini 
geciktirmek. 

2. — Malî sıkıntılara düşmüş olan üreticile
rimizin ellerindeki bor tuzu yataklarını almak 
ve bor tuzu bulunması muhtemel olan sahaları 
kapatarak ele geçirmek. Nitekim, bir yandan 
rafineri kurmak teklifleriyle Hükümetimizi 
oyalarken, diğer yandan da saha satmalma ve 
yüzlerce müracaat yaparak saha kapatma fa
aliyetine girişmiştir. Bu yoğun çalışmalar Eski
şehir'in Sırta köyü civarında devir suretiyle 
altı sahada bor tuzu cevherlerinin en değerli
si olan Boraks'm bulunmasiyle sonuçlanmıştır. 
Bu rezervin 40 ilâ 60 metre kalınlıktaki cevher 
yataklarında çok büyük miktarda olduğu anlaşıl

mış ve şirket diğer teşebbüslerin büyük kısmın
da psikolojik faydalar ve propaganda yararları 
sağlıyacak jestlerle vazgeçmiştir Bu rezerv ken
di ilk beyanlarına göre 9 milyon tondur. Bu ra
kamın çok büyük olduğu arazi tetkikleriyle 
anlaşıldığından düzeltilmesi istenmiş ve alman 
cevapta 40 milyon ton olduğu beyan olunmuş
tur. Halbuki bu rezervin 300 - 500 milyon ton 
olduğu söylendiği gibi milyarı aştığı iddiaları 
da vardır. Söylenti ve iddialar dikkate alınma
sa dahi sadece kendi beyanları Türkiye ile Av
rupa'da azametli bir ticaret ufkunun açıldığını 
müjdelemektedir. Fakat bu firmanın öz menfaati
ni Türk bor cevherinin ve mamullerinin Avrupa 
piyasasına girmesiyle çalışmaktadır. Çünkü 
ticareti ve üretimi daralacaktır. Bunları daralt
mamak için yapmak mecburiyetinde kalacağı 
fiat indirimi Türk ürünleri ile rekabet mücade
lesini kazandıracak seviyede olmıyacaktır. Sade
ce Amerika'nın batısından doğusuna yapılmak 
mecburiyeti bulunan 4 bin kilometrelik kara 
nakliyesi masrafı dahi rekabet mücadelesini Türk 
malllarma yeterli desteği vermektedir. Bu güç du
rumdan kurtulmanın tek çıkar yolu fiyatı yük
sek tutturmak gibi Türkleri yanlış bir politika
ya itmek ve her ne pahasına olursa olsun Avru
pa piyasasına yerleşmelerini önlemektedir. Bu 
hakikat karşısında mukabil hedefimiz şunlar 
olmalıdır. 

a) Avrupa sanayiinin bor cevheri ve mamul
leri ihtiyacının tümünün yurdumuzdan karşılan
masını sağlamak. 

b) Türk bor cevheri ve mamullerinin mü
teaddit firma tarafından ve müsavi çalışma şart-
lariyle üretilmesini ve ihracını sağlamak. 

c) Bu firma tarafından bu iki prensibi ze-
deliyebilecek her türlü açık ya da üstü kapalı 
oyunların, hatta politik müdahalelere maruz ka-
lınabileceğini her zaman ve her yerde hesaba kat
mak. Bu durum karşısında rezerv hakkındaki 
çeşitli iddialar hesaba katılmasa dahi sadece ken
di beyan ve ikrarlariyle sabit olan 40 milyon 
tonluk büyük tabiî rezervin, servetin açtığı gelir 
imkânlarını Maden Kanunu şümulünü aşan işlet
me imtiyazları ile kısır bir üretim taahhüdü kar
şılaşıldığında amansız ticaret rakiplerimizin eli
ne teslim etmemek zorunluğu vardır. Bu firmanın 
verilecek işletme hakkı şartlarını görüşürken 
dairemiz mühendisleri tarafından gösterilen bu 
hedef aykırılığa tatmin edici cevap vermemesi 
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ve zorunu şiddetlendirdiği ve teyidettiğini daima 
dikkate almak gerekir. Bu düşüncelerle millî gö
revimizin şu esaslar dâhilinde hareket etmekle 
yerine getirilebileceği ümidindeyiz. 

1. Her şeyden önce Kırka'daki altı sahada 
boraks rezervimin hakiki miktarını, işletme hak
ları verilmeden ciddiyetle tetkik ve tesbit et
mek gerekir. 

2. Hakiki rezerv durumu bilindikten sonra 
hazırlanacak şartnamelerle millî yararlarımız 
korunma imkânına kavuşabilir. 

3. Rezerv ve hak iktisabı konusunda kanun
suz davranışlar bulunduğunu iddia eden şikâyet
ler ve ihbarlar vardır. Bunlardan da hakkın ve
rilmesinden önce tetkik ve tahkikleri gerekir. 

4. 6224 sayılı Kanun monopol kurulmasına 
yol açabilecek teşebbüs ve izinlere yer vermiyen 
hükümler ihtiva etmektedir. Bu kanun hükmüne 
aykırı düşen izin, idari tasarrufların iptali ve 
yenilerinin de verilmemesini gerektirir. Ayrıca 

Maden Kanununda benzeri hükümlerin tedbirlerin 
kuvvetlendirilmesi icabeder. Keyfiyeti önem ve 
saygı ile muktezalarmın tâyin buyurulması için 
bilgilerinize arz ederim. 

Maden Dairesi Reisi 
Kâmil Haznedaroğlu 

Maden Dairesine Bakanın mucibi bir hakiki 
rezervin tam olarak tetkiki. 

iki bu mevzuda vâki ihbarların tetkiki, 
Üç, kanuni müeyyidelerin tasfiyesi için gerek

il hazırlıkların bir an evvel ikmalini 2 . 1 . 1967 
İbrahim Deriner 

Değerli arkadaşlarım, bizi önerge vermeğe 
ve araştırma yapmağa ileten konu. 

Değerli arkadaşlarım, bizi önerge vermeye 
ve bir araştırmaya ileten konu doğrudan doğ
ruya bu yazı ile, bu mucip ile ilgili muamelele
rin geciktiği, yapılmadığı, uzadığı hakkında 
almış olduğumuz bilgilere dayanır. Şimdi bu
nu göreceğiz. 

Bizim yurt çıkarlarına önergemizde resmî 
işlemlerin Türk yaraları aleyhine olması ihti
mali kuvvet kazanmış ifadesine sürükliyen bu 
yazıda bir mucibe ulaşmış olan konuların ara
dan geçen süre içerisinde ciddiyetle ele alınma
dığı intibaının uyanmış olmasındadır. Tahkiki
mizde göreceğimiz gibi muhalif kalmama şah
san raporda da bu sebep olmuştur. Diğer ko
nular gibi, bunun böyle olduğu tahakkuk etti

ği kanaatini taşımaktayız. Şimdi mucibin birin
ci maddesi nedir? Hakiki rezervin tam olarak 
tesbiti. Bu rezervin tesbiti için evvelâ şu husu
sun tesbiti, göz önünde bulundurulmasının lü
zumlu olduğu kanısını taşımaktayız. Maden ko
nusunda yabancı şirketin sahalarda yapmış ol
duğu sondajların benim kanaatimce daha 
MTA'ya gitmeden dahi bu madenlerin geniş re
zerv olduğu hakkında, kifayet ettiği hususun
da bir kanaate varmışızdır. Yani sayısı 77 yi 
bulan sondaj, arama sondajı yapmıştır, bu sa
halarda. Bunların arası 150 - 300 metre kadar 
mesafededir. Kısa bir hesap ile büyük rezerv
lerin bu sahada olduğunu tesbit etmek müm
kündür. Burada şu hususu söylemek kadirşi
naslık, haklı bir düşünce olur. Maden dairesi 
belki bu hesapta, taraf olduğu için yanlış bir 
hükme varılacağını düşünerek MTA'ya bu işi 
yaptırmayı düşünmüş olabilir. Yalnız maden
cilikte daha sonra MTA'mn vermiş olduğu ra
porda bu sahaların gayet muntazam olduğu 
yani bir galeri veya kuyu açması ile veya bir 
yarma yapma yolu ile her hangi bir rezerv tes-
bitine lüzum olmadığı anlaşıldığına göre mevcut 
rezervler, ayrıca benim yapmış olduğum bir 
kısa hesaba göre 300 milyona yakın bir rezervi 
3 kilometre karelik b|r yerde verdiğini görmek
teyiz. Dünyada büyük maden olarak karşımız
da bulunan rakibimizin 90 milyon ton bir rezer
ve sahibolduğunu düşünecek olursak 200 mil
yonluk ton dahi derhal tedbir almaya sevk 
edecek sebeplerden maduttur. Daha enteresan 
tarafı, bu karar alındıktan sonra, bakanlık 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne yazı ya
zarak, - size o yazıyı da okumakta fayda gör
mekteyim - yazının tamamını okumaya lüzum 
yok, son paragrafını okuyacağım : «Bu sebeple, 
yukarda açıklanan sahaların özel durumunu 
genel bilimsel usule uygun olarak tahkik ve tes
bit etmeniz gerekmektedir. Bu konuda lüzum 
görüldüğü takdirde ek sondajlar yapabilir ve 
1967 programınızda da tahkike taallûk eden ta
dillere gidebilirsiniz.» Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsünün programları Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı tarafından tasdik edilir. Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsüne verilen bu 
salâhiyetle kanaatimce derhal gerekli tadili ya
parak bakanlığa arz edilmesi lâzımgelirdi. Ve 
bu sahalara girmek faaliyet göstererek Maden 
Dairesinin namına çalışmaları tesbit etmesinde 
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bir zaruret vardı. Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsü buna mukalbil, yazdığı yazıda sahanın 
geniş olduğunu, mütecanis bir saha teşkil et
tiğini ve bakanlık müsaade ederse arama yapa
cağını tekrar bir ay zamandan sonra sormak
tadır. Bundan sonra da bir sene geçtiği halde 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün bu saha
larda bir çalışma yaptığını (görmemekteyiz. Ya
ni bizim önergeyi verdikten sonra bakanlığın 
faaliyete geçmesi üzerine MTA Enstitüsü saha
larda Etibank namına - ki biraz sonra bahsede
ceğim Etibankın aynı sahaya müracaatları da 
vardır - bir faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 
Halbuki, kanaatimizce bu kadar önem verilen 
Maden Dairesinin bakanlığa intikal ettirdiği bu 
kadar önemli bir konuda süratli bir adımın atıl
ması lâzungelirdi 

Şimdi MTA Enstitüsü burada bir hususu 
daha açıklıyor, bunu da hemen söylemek iste
rim, daha sonra lâzım olacak. Bu sahaların 
altı ruhsat sahasının rezervi muhtevasının yarı
sı da 24/188 numaralı sahada olduğunu beyan 
ediyor. Bu sahanın daha ileride söyliyeceğiımiz 
gibi muamelelerin cereyan tarzına gıöre yabancı 
şirketin elinde kalmış olduğu, onun hakkında 
bir iptal muamelesinin cereyan etmediğini de 
burada ilâve etmek isterim. 

Şimdi bir defa bakanın mucibine uyarak ilk 
muamelede en azından bir seneden fazla bir ge
cikme vardır. Bunu burada söylemekte fayda 
var. ikincisi, bâzı ihbarların olduğu, bâzı eksik
liklerin bulunduğu hususundaki söylentilerin 
tetkiki için yine Bakanlık 14 . 2 . 1967 tari
hinde teftiş heyetine iki rapor yolluyor. Bu ra
por üzerinde yapılan bir muamelenin olmadığı 
görülmüştür. Ancak önerce verdiğimiz sırada 
bu iki rapor tekrar Bakanlık Madan Dairesine 
intikal etmiştir. Böylelikle Bakanın yapmış ol
duğu ikinci mucip de yerine getirilmemiştir. 

Üçüncüsü, Maden Kanununa bir ek ilâve ede
rek tadil konusudur. Bu hususta bir elden yazı
lan bir müsveddenin eski Enerji Taibiî Kaynak
lar Bakanlığına verildiği, bunun üzerine müna
kaşa yaptığı ve hatta Sayın İbrahim Deriner'in 
bu kanun üzerinde bâzı tadillerde bulunduğu, ve 
hattâ bâzı milletvekilleri ile temas ederek bu 
kanunu geçirmek üzere bunu T. B. M. M. 
ne hazırlık yaptığını Sayın İbrahim Deri
ner'in beyanlarından öğreniyoruz. Bu madde ha

zırlığı 1 Nisan 1967 de Sayın ibrahim Deriner'in 
ayrılmasından sonra 5 Haziran 1967 tarihinde 
eski Maden Dairesinden Kâmil Haznedaroğlu'-
nun ayrılmasından sonra Kâmil Haznedaroğlu'-
nun kendisinden sonra gelen Maden Dairesi Re
isine bu bilgiyi intikal ettirdiği beyanına ve ye
rine gelen Suat Seyhun Beyin de onu görmediği 
iddiaları arasında bir muamele yapılmadığım 
tesbit ediyoruz. Ancak öğrendiğimiz diğer bir 
husus da öyle bir düşüncenin yeni Maden Ka
nununa dercedileöeği hususudur. Yani Maden 
Kanununun içerisinde bu konunun görüşüleceği, 
ele alınacağı ve Meclislerden geçirileceği nok
tasına varılmıştır. Değerli arkadaşlarım biliyor
sunuz bu kanun öğrendiğimize göre bir süre an
cak Meclise gelmiştir. 1967 den 1969 tarihine 
kadar geçen iki yıl böyle bir maddenin Meclis
ten geçmesi sağlanamamış, bu suretle yine din
lediğimiz şahitlerin ifadesine göre, önemli zarar
lar olması ihtimali ortaya çıkmıştır. 

Bütün bunlar bize önerge vermeye sebebo-
lan esas sebebi teşkil eder. Söylendiği gibi biz 
işlemleri kâğıt üzerine, memleketin zararına 
olan burada hâdiseler vardır diye aramak yeri
ne bunları değerlendirerek birtakım sonuçlara 
varmak yolunu arasaydık, kanaatimce bugünkü 
raporumuz daha olumlu ve daha iyi sonuçlara 
varmış olurdu. Bu hareket filvaki bâzı arkadaş
larımız tarafından A. P. iktidarı zamanında ya
pılmış olumlu Ibir hareket gibi gösterilmekte be
nim kanımca bu bir saman alevi gibi yanmış, 
sönmüş fakat sonumda netice olarak onların ver
diği husus bütün gidiş üzerinde önemli bir tesiri 
olmamıştır. Onları da ayrıca arz edeceğim. Şim
di durum bu safhada iken bizim önerge verildik
ten sonra Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğında bir faaliyetin olduğunu görmekte ve tes
bit etmekteyiz. 6 Şubat 1963 tariMnde eiksik 
olan bir vekâletname temin etmek için Balı
kesir Savcılığına yazılmaktadır. Arkasından 
toplantılar yaparak, hattâ bâzı yazılarda bir 
günde üç onay almak suretiyle bu sahaların üze
rinde durulmakta ve yine kanun yolu ile değil 
- biraz sonra onu da arz edeceğim - daha ziyade 
bugünkü mevzuat içinde kalınmak suretiyle bu 
saihalann iptaline gidecek tedbirlerin alınma 
yoluna gidilmiştir. Biraz evvel arz ettiğim gibi 
altı sahadan dört tanesi üzerinde iptal kararı 

I verilmiş, bunun ikisi - numaraları raporda var-
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•dır, üzerlerinde ûar-mıyacagım. - 8i£.ıii£ vc-Kaıs^nii-
me suretiyle iptaline gidilmiş, o zaman muamo-
leyi yaptıran şahsın vekâletnamesinle olan bir 
eksiklik öne sürülmüş, ikisi de bası ihtilaflı nokta
ların, aramanın ruhsat müddeti batikten sonra 
yapılması üzerinde durularak iptal edilmiştir. 
Zannederim bunun iki tanesi hakkında Danış-
tayca - yabancı şirketin - müracaatı reddedilmiş 
bulunmaktadır. Şu hususu burada a"ikla:mkta 
fayda vardır, ancak bir kanun yolu. üs sağlana
cak faydalar bu yol ile elde edilmiş midir? Ka
naatimizce hayır. Çünkü bulunmuş maden hali
ne gelen bu sahalar yarın ihaleye çıkarılacak, 
ihale şartları ne olursa olsun Sayın Balasın da
ha önce buradaki Senato görüşmelerinde önerge 
esnasında dediği gibi, bu sahaları Etibanka sağ
lamak kolay olmıyacaktır. Çünkü buna birçok 
şirketler girecek, tatbikat şunu da göstermiştir 
ki, birçok şahıslar bâzı şirketler namına ihaleye 
sokulabilip, sonradan da onlardan devralınaâil-
mektedir. Maden Kaııununıusım saıf noktala
rından birisidir bu. Bu dört saha ürerinde ks/ıi 
bir kazanca varmak imkânı yoktur. 

Binaenaleyh, geriye kalan iki saha ise, bir 
muamele yapmadığına göre ve sabanın biri de 
memleketimizin bulunan sodyum - bor tuzları
nın mevcut rezervinin yarısını ihtiva etmeleri 
itibariyle, yabancı şirketin eline geçmesi bu 
konuda demin de izah ettiğim, yabancı şirketin 
arz ettiği büyük tehlikeleri yine memleketimi
zin içerisinde yaşatmaya devam ettirecektir. 
Binaenaleyh, alınmış önemli ve memleket hay
rına bir kararın yerine getirilmemesini memle
ket yararına faydalı bir işlem olarak kabul et
meye imkân yoktur. Değerli arkadaşlarım, bun
dan sonraki muameleler, kısaca arz ettiğim gi
bi yalnız bununla kalmamış. Bu yazıdan son
ra. Bu sahaların Etibanka sodyum tuzları ara
ma ruhsatı verilmek suretiyle zannederim do
kuz ruhsatname olarak kapattırılmış, bu konu 
bugün Danıştayda tetkik konusudur. Ancak 
şunu eski bilgime istinaden ifade edeyim ki, 
kimyevi bir bor, sodyum borat halinde bulunan 
bir maddenin bir mahlutiyet esasına dayanıla
rak Etibanka bu yolla verilmesinin imkânı yok
tur. Ama bu bir mahkeme kararma bağlı ola
caktır, daha fazla bunun üzerinde durmayı 
mahzurlu görürüm. Yalnız bu yolla Etibanka 
kazandırılmanın bir netice vermiyeceği kana-

| atini taşımaktayım. Bunun yanıbaşmda diğer 
\ bir önemli adım daha atılmıştır. Bir taraftan 
İ bir yabancı şirket hakkında ve onun faaliyet-
| leri hakkında Maden Dairesi yazısına dayana-
İ rak tedbirler düşünülürken, kanaatimizce hiç 
l lüzum yokken diğer bir ecnebi şirket memleke-
j timize daha 1966 da sokulmuş, 1967 de de Po-
! tas'h and Chemical Company ile beraberce yeni 
1 sahaların verilmesi temin edilmiştir. Bir taraf-
j tan bunun mücadelesini yapmaya çalışan Ma-
ı den Dairesi, diğer taraftan belki Sayın Baka-
j nm geçen gün Mecliste söylediği gibi başka bir 
J bakanlığın sevk etmiş olduğu, ancak kendisi-
| nin imzası bulunan bir kararnamenin sevk edil-
| mesi suretiyle Bora Consolidatet Ltd. nin bi-
| raz daha küçüğü olan ve dünyada faaliyet ha-
! linde bulunan Potash and Chemical Company'-
I nin Türkiye'ye girmesi ve daha sonra 14.3.1969 
j yılında daha geniş imkânlarla bu memlekette 

faaliyet sağlaması kanaatimizce o zamanki gö
rüsün tamamen karşısında olan bir tutum ve 
davranıştır. 

Şimdi bu konuda, 1967 senesinin sekizinci 
ayının 29 ncu gününde bir kararname bu şir
kete memleketimizde 15 bin ton yıkanmış, ayık-

\ lanmış Colomanit % 44-45 B203, yapmak, ih-
; racetmek suretiyle bir kararname vardır. Sa-
; ym Bakan 1968 bütçe konuşmasında konu üze-
; rinde Mecliste bu kararnameden haberdar ol-
i madiğim ileri sürüyor. Bu kararname dediği-
I miz gibi Societe - D'electochimie, D'elektrome-
| taalurgi D es Alirisi Electikus d İlgine adh 
| Fransız firması ile American Potash and cemic-
| hal Corporation adlı Amerikan firması teşkil 

ediyor. Bu şirketler hakkında üzerlerinde dur
makta fayda vardır. D'ugine Firması memleke
timizde 35 yıla yakın bir müddet faaliyet içe
risindedir. Bu şirket Fethiye Madencilik Şir-

| keti namı altında krom işletmiştir ve 35 yıla 
| yakın bir süre içerisinde bildiğimiz kadar bir 
! defaya mahsus olarak 2 500 lira kâr göstermiş-
J tir. Ve 1,5 milyon ton da bu sürede krom ma-
i deni ihracelmiştir. Kiraları ödemediği için is

tanbul'da dâva devam etmektedir. Yabancı şir
ketler memleketimize girerken mazileri hak
kında geçmişleri hakkında hele bilgi olursa 
bunları tekrar memleketimizde başka madenler
de çalışma imkânı vermek kanaatimizce memle-

I ket yararına olmıyan davranışlar ve işlemlerdir. 
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Diğer taraftan Potash and Chemical Company, 
bu şirket de biraz evvel söylediğim gibi Ame
rika'da anti Tröst kanununun çıkmasından son
ra 1911 de kurulmuş ve Borax Consolidatet Ltd. 
Şirketinden daha başka türlü olan bir şirket de
ğildir. Görüşümüze göre bu şirketin de daha 
sonra 10 milyon liralık bir kredi ithali için 18 
tür madenin aranması salâhiyeti verilmemeli 
idi. Memleketimiz para ihtiyacı, döviz ihtiyacı 
olduğu sözlerini daima dinleriz. Ama bu kadar 
küçük sermayelerin gelmesi için esas olarak 
bir yabancı şirkete ve mazisi karanlık olan bâ
zı yabancı şirketlere geniş imkânlar sağlanma
sının karşısındayız. Biz bunu 0. H. P. nin bu
rada programı olarak söylemiyoruz, öyle söy
lemiş olsak zaten esasından bunu söylememe
miz lâzım. Bugünkü düzen içinde dahi bu şir
ketlere bu kadar imkân sağlamanın zararlı ol
duğu düşüncesindeyiz. Binaenaleyh, bu izahla
rımla önergemizin birinci maddesinin işlemleri
nin doğru olmadığı ve memleket yararına ol
madığı kanısını taşıdığımızı arz ederiz. İkinci 
kısmına gelince : 

Memleketin bundan sonra yürüteceği politi
ka ne olmalıdır. Raporun bu kısmı ile de mu
tabık olmadığımızı açıkça söylemekte fayda 
vardır. Bu kadar büyük rezervler dünya,nm de
mokratik memleketlerinde dahi millî veya dev
let elinde işletilmektedir. T. C. sırf döviz men-
balarma ve kendi karşısına çıkan Avrupa piya
salarını alabilme imkânları karşısında bu kadar 
geniş bir imkân yabancı şirketlerin eline geçire
cek tedbirlerden kaçınılması lâzımgeldiği düşün
cesindeyiz. 

Bunların bir kanunla süratle ele alınmasın
da fayda vardır. Buna karşı söylenecek şey iş
letme sermayesi ile bilgidir. Bugüne kadar 
Türk Madenciliği bu yabancı şirketin bütün ça
basına rağmen, önleyici çabasına rağmen, 250 
bin tonluk bir ihracata varmıştır. Yabancı şir
ketin çalıştığı devirde 10 bin ton olan ve yük
sek ihracat seviyemiz, bugün 250 bin tonu ken
di imkânlarımızla kavuşmuşuzdur. Avrupa pi
yasası yakındır. Binaenaleyh, böyle şartlar içe
risinde maden için açık veya kapalı işletme bü
yük esrmaye dediğimiz, en nihayet - rakamı 
belki burada söylemek çok takribi olacaktır -
20, 30, 40, 50 milyon diyelim, bir para bulun
mak imkânından bu devlet kaçmamaz. Ve bu 

imkâna sahiptir. Döviz meselesine gelince, bu
rada mecburi olarak tabiî kaynaklar işletmek 
için bir priyoriteye göre, dövizlerin tahsisi de 
icabeder. Sayın Bakan belki programlarından 
bahsedecektir her daim olduğu gibi, beyanna
melerinden bahsedecektir, ama hâdiseler çık
tıkça memleket yararına olarak alman birta
kım, eskiden söylemiş bâzı programların dahi * 
bugünkü iktidar görüşünden söylüyorum - de
ğiştirmek mümkündür. 

Teknik bilgiye gelince, bugün bir maden iş
letmeciliği yetişmiş madencilerimizin karşısın
da önemli bir konu değildir. Böyle bir madeni 
rahatlıkla işletebiliriz. 

Rafineri kurmak hususunda bilhassa yaban
cıların ortaya yaymış olduğu bir konu üzerin
de durmadan geçemiyeceğim. Bandırma rafine
risi kuruluşundan itibaren bir süre bâzı zor
luklarla karşıkarşıya kalmıştır. Komisyonda şu 
sonuca vardık: Bir teknik eleman yetersizliği 
daha doğrusu yapılan, belki mesleke uymıyan 
bir müdürün orada bulunuşu bahis konusu ya
pıldı. Fakat son zamanda öğrendiğime göre bu
na rağmen Bandırma tesisleri çalışmakta ve 
malları satılabilmektedir ve stokları erimiş du
rumdadır. Bu bilgim eğer doğru ise Sayın Ba
kının bunu teyidetmesinden büyük bir zevk 
duyarım." 

Böyle önemli bir konuda teknik yetersizli
ği ileri sürmek bu memleketin gelişmesini önle
yici en büyük bir handikap olur, bir mani teş
kil eder. Biz teknik gücümüze güvenmek zo
rundayız. Zira bunu yapacak arkadaşlarımız 
vardır. 

Bâzı konularda bilgisiz olabiliriz. Bunları 
Hoco Hors almak suretiyle, patent hakkı al
mak suretiyle veya adam yetiştirmek suretiyle 
d^irna yapmak mümkündür. Binaenaleyh tek
nik sahada bugün bor veya bor ürünlerini işle
mek, çalıştırmak için en ufak bir kayguya ih
tiyaç yoktur. 

Binaenaleyh, özetlemek lâzımgelirse bor mi
neralleri hakkında millî bir politikanın tesbiti 
gerekmektedir. Bu Borax Consolidatet Limited 
Şirketinin bu kadar açık zararlı durumu kar
şısında raporda olduğu gibi bununla bir şirket 
kurmak sorununun veya onun yerine diğer bir 
vabancı şirketin girmesinin şiddetle karşısın
dayız. Memlekette bunu yapacak millî tesisle-
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rimiz mevcuttur, Devlet Teşekküllerimiz mev
cuttur. Etibank bu işi pekâlâ yürütür. Etiban-
kı takviye etmek icabederse sermayesini artır
mak ve bize büyük imkânlar sağlaması dolayı-
siyle bunun bu yöne yönetilmesinde büyük 
faydalar arz eder. 

Daha sonra icabettiği zaman görüşmek üzere 
hepinizi hürmetle selâmlarım. Saygılarımla. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, Millî Birlik 
Grupu adına. 

MİLLİ BİELİK GEUPU ADINA SUPHİ 
GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; Sayın Topaloğlu'nun geniş iza
hatından sonra ben görüşlerimi daha ziyade ha
yati noktalar üzerinde toplayarak mümkün olan 
kısa zamanda arz etmeye çalışacağım. 

Evvelâ meseleye şöyle girmek istiyorum. Bor 
mineralinin bugün dünyadaki durumu nedir ve 
Türkiye için arz ettiği önem nedir? Bütün sa
yın senatörlerin gözleri önüne bunu bütün husu-
siyetleriyle koymak istiyorum. 

Dünyada bellibaşlı, bugün sanayide kullanı
lan iki tür bor minerali_var: Kireçli olanı, buna 
kolomanit diyoruz; sodyumlu olanı olmak üze
re iki tür arz ediyor. Bunlar dünyada bilhassa 
üç bölgede toplanmış: Güney Amerika'da Şili 
ve Arjantin'de; Kuzey - Amerika'da Kaliforni
ya'da bilhassa olmak üzere ve Türkiye'de. Bu
nun dışında bâzı ülkelerde de, sosyalist ülkeler
de meselâ Rusya'da mevcut, Kızıl Çin'de mev
cut ve bir miktar Almanya'da da olduğunu bi
liyoruz. Fakat ekonomik değer olarak meveudo-
lan ülkelerin üç ülke olduğunu görüyoruz. 

Bunlar içerisinde Türkiye'deki bor mineral
leri kalsiyumlu ve sodyumlu olmak üzere iki 
nevide bulunmaktadır. Bilhassa son zamanlarda 
Eskişehir ilimizin Seyitgazi ilçesinin Kırka köyü 
civarında bulunan sodyumlu borlar dünyada ve 
bugün sanayide çok ufak bir ameliyeden sonra 
hemen piyasaya arz edilebilecek ve dünyadaki 
çeşitli, bugün 126 sanayi dalında kullanılabile
cek nitelikte olan çok zengin kaynaklar halin
dedir. Bu tür maden, yani sodyum bor dediği* 
miz türünden olan bugünkü bilgilere göre dün
yada yalnız Kuzey - Amerika'da Kaliforniya'da 
90 milyon ton olduğu bilinmektedir. Bunun dı
şında olanlar kireçli tiptir M, daha ziyade ikin
ci nevi bir malzemedir, bunun rafineri edilmesi, 

piyasaya arz edilmesi büyük külfetlere mal ol
makta ve pahalıya mal olduğu için büyük revaç 
bulmamaktadır. 

Güney - Amerika'daki bor mineralleri de ki
reçli tip olduğu için daha ziyade ikinci neviden 
olan bor cinsine girmektedir. 

Dünyadaki tüketime gelecek olursak bütün 
dünyada tüketilen borun miktarı 2 milyon ton 
kadardır. O halde Seyitgazi'nin Kırka köyü ci
varında bulunan ve ekstra - ekstra olduğu Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsü tarafından da 
tescil edilen ve miktarı enaz 500 milyon ton 
ile 1,5 milyar ton arasında değişen bu rezerv 
bugünkü dünyadaki tüketim seviyesine göre 
Türk Milletine çok uzun yıllar, Senato Araş
tırma Komisyonunun da ifade ettiği gibi en az 
500 yıl boyunca Türk ulusuna gelir temin edi
lebilecek nitelikte bulunmaktadır. 

Esasen bor üzerindeki, bor mineralleri üze
rindeki çok uzun zamandan beri devam edege-
len bu çekişme, tartışma bu noktadan doğmak
tadır. Bu zengin kaynaklar kimin tarafından iş
letilmelidir? Bugün Allah'ın bir lûtfu Türk ulu
su için diyebileceğimiz henüz başlangıç duru
munda olduğu bilinen bu Kırka bölgesindeki 
sodyumlu borlar kimin tarafından işletilmeli
dir? Bütün perde önü, perde arkası mücadele 
bu noktada düğümlenmektedir. 

Türkiye bugün değil bu sodyum borları için 
kireçli tipten ürettiği boraksı dahi Kuzey - Ame
rika'nın Doğu sahilleri yani New Yok'ta Ame
rika'nın bizatihi Batı sahili Kaliforniya'da üret
tiği maldan daha ucuza satabilmiştir, satabil
mektedir. Takdir buyurursanız bu kireçli tür
de olanı. Sodyumlu olanı ise çok daha alıcı bir 
piyasa bulmaktadır ve haydi haydi satabilmek 
imkânına sahiptir. Dünyadaki tüketim miktarı, 
bugünkü sanayideki tüketim militan iki milyon 
ton olduğuna göre ve bunun üzerinde de yani 
bor mineralleri üzerinde çalışan firmalar da 
mahdudolduğuna göre sayın senatörler o halde 
piyasaya sahibolabilmek yani iki milyon tonluk 
tüketim dünya piyasasına sahibolabilmek çok 
önem arz etmektedir. Burada dile getirdiğimiz, 
çok eski yıllardan beri bir asrı aşkın bir zaman
dan beri faaliyette bulunan ingilizlerin kurduğu 
Borax Concolidatet Limited Şirketi, her ne ka
dar bir İngiliz şirketi olmasına rağmen hajen 
Amerika'da yerleşmiş, oraya istinaden faaliyette 
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bulunmakta bir nevi tröst teşkil etmekte ve ken
di verdiği raporlara dayanarak dünya piyasası
nın % 75 ine hitabettiğini ifade etmektedir. 

Şimdi bu firmanın kendi karşısında satıcı 
bulunmaması için tüketilecek saha az olduğu 
için yaptığı iş, rekabeti önliyebilmek için muh
temel rakip durumunda olabilecek ülkelerin kay
nakları üzerinde o ülkelerin mevzuatlarındaki 
boşluklardan yararlanmak suretiyle bu kaynak
lar üzerinde tasarruf tesis etmektedir. 

işte sayın senatörler burada bir noktayı arz 
etmek isterim. Sayın Bakanın bu araştırma öner
gesi talebini kabul ederek Senatomuzda bor mi
nerallerinin tartışılmasında imkân verdikleri 
için kendilerine grup namına teşekkürlerimizi 
ifade etmek isterim. Hiçolmazsa bu suretle ken
di gayretlerinin dışında, gücünün dışında oldu
ğunu tahmin ediyoruz, çünkü biraz sonra arz 
edeceğim bilgilere göre 5 yıldan beri bu konu
yu dile getirmemize ve Türk Ulusu namına bir 
çözüm şekline ulaştırma gayretlerimize, çabala
rımıza rağmen ve kendilerinin de iyi niyetlerine 
rağmen bunun tahakkuk edememiş olduğunu 
ifade etmek isterim. 

Burada yapmak istediğimiz yanlış anlaşılma
sın sayın senatörler. Bu kadar büyük değeri 
olan, kaynağı Türk Ulusuna doğrudan doğruya 
gelir temin edebilecek imkânı bulmaya çalışan 
iktidar partisi mensuplarına yardımcı olabilmek 
gayesine matuftur. 

Biraz evvel arz ettiğim ingiliz firması usun 
müddet 1887 den beri Türlüye'de faaliyetlerde 
bulunagelmiştir. Daima başlangıçtan itibaren 
hakların devralmmasmda da gördüğümüz gibi 
daima iktidara yakın çevrelerden birkaç ortak 
bulmak suretiyle o ülkedeki mevcut mevzuata 
göre birtakım, şirketler kurarak faaliyetini ida
me ettirmeye çalıştığını görüyoruz. Başlangıçta 
Balıkesir'in Sultan Çayırı bölgesindeki kaynak
lara da nitekim o zamanın Reşit Paşası namı al
tında bir devletlü ile beraber faaliyette bulun
duğunu görüyoruz. Uzun yıllar Türkiye'de çok 
az miktarlarda üretim yapıp ihraç eden firma 
1950 yıllarında artık kaynaklarının kuruduğu 
iddiasiyle faaliyetine nihayet vermek istediğini 
resmen bildirmiş olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Vaktaki Maden Tetkik Arama Enstitüsü Kü
tahya'nın Emet bölgesinde kireçli tip bor mine
rali bulması üzerine - o da büyük bir rezerv arz 

I etmektedir - bunun üzerine- Türkiye'de Türk 
Boraks Anonim Ortaklığı namı altında yine 
birtakım iktidara yakın çevreleri de kendi or
taklığına almak suretiyle bir ortaklık kurduğu
nu ve bu kaynaklar üzerinde tasarrufta bulun
duğu hepimizce bilinmektedir. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI Zİ
YA TERMEN (Çanakkale) — Hangi iktidarla 
birlikte olduğunu, orayı lütfen tavzih edin? 
Çünkü bugünkü iktidarla bunun ilgisi yok. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 
GÜRSOYTRAK (Devamla) — Dikkat buyur-
duysanız Sayın Termen ben 1950 - 1960 tan ön
ce dedim. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI Zİ
YA TERMEN (Çanakkale)—Affedersiniz, me
sele kalmadı. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 
GÜRSOYTRAK (Devamla) — Fakat bu yanlış 
anlaşılmasın maden sahaları arasında yalnız fii
len iktidarda değil, o zaman muhalefette bulu
nan bâzı ileri gelenlerinin yakınlarının da faali
yette olduğunu da söylemek bize her zaman ger
çekleri söyleme durumunda olduğumuz için bir 
vazifedir ve bunu söylemekten çekinmeyiz. Za-

I ten notlarımda sırası gelince ifade edeceğiz. Bi
zim burada bütün çabamız; hep terennüm etti
ğimiz, dertlerini söylediğimiz fakirliğinden, fu
karalığından bahsettiğimiz Türk Ulusuna hiz
met götürebilmek için Türk Devletini güçlü ha
le getirme, ona maddi kaynaklar imkânını yara
tabilmek çabasına matuftur. 

Sayın senatörler, bu arada şu noktayı ifade 
etmek isterim: Türkiye özel teşebbüsün ve o ara
da Etibankın faaliyete geçmesi suretiyle, gay
retleriyle Türk Boraks Şirketinin gayretlerine 
rağmen perde önü, perde arkası Türk müteşeb
bisleri ürettikleri Boraksı, Avrupa piyasaların
da ve sosyalist ülkelere satabilmek imkânlarını 
bulmuşlar ve tedrici olarak firmanın tek başına 
faaliyette bulunduğu yıllara nazaran 10 misli, 
100 misli artan bir oranda mallarını ihracetme-
ye muvaffak olabilmişlerdir. Fakat bu arada 
birden bire bakarız ki, NATO'ya bağlı Stratejik 
Maddeler Komisyonu dediğimiz Ccom denen 
stratejik maddeler listesi ortaya atılır ve üreti
len Boraksın ihracı üzerinde bir nevi tahditler 

i konur. 
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Şimdi sayın senatörler çok calibi dikkatti?, 
NATO'ya dâhil Yunanistan, İtalya, hattâ ingil
tere, bizden bu malı alır sosyalist ülkelere sa
tar. Onun bu satışı üzerinde NATO'mm strate
jik maddeler üzerindeki tahdidi işlemez, ama 
Türk müteşebbisleri malını ihracetmek istediği 
zaman hatta, bir defasında Çanakkale'den çıkan 
bir gemi bor mineralini ihtiva eden bir gemi, 
giderken Amerikalılar tarafından çevrildiği ve 
malm müsadere edildiği de Devlet arşivlerinde 
bir hakikat olarak bugün bulunmaktadır. Bu ne 
zamana kadar devam etmiştir? 1962 yılına kadar 
bu stratejik maddeler listesinde bulunma tahdi
di devam edegelmiştir. Ancak 1962 yılında o 
zamanki ilgililerin bilhassa Maden Dairesinde 
bulunan arkadaşlarımızın gayretleriyle mesele 
NATO Konseyine intikal ettirilmiş orada uzun 
münakaşalar yapıldıktan sonra ilk yıl 30 -, 35 bin 
ton miktarındaki bir satışa müsaade edilmiş 
ikinci yıl tahdit tamamen ortadan kaldırılmıştır. 
Tabiî gönül arzu ederdi ki, bu gibi bir tahdidin 
kaldırılabilmesi için Türkiye'de bir ihtilalin ol
ması beklenmemeliydi. 

Şimdi sayın senatörler meselenin ananoktala
rma devam ederek geliyorum. Ben kimseyi kı
namak istemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Tediye 
muvazenesinde büyük açığı olan, ihracatını bü
tün gayretlerine rağmen geîiştiremiyeıı Türk 
Milletinin bir ferdi ve bugün de aranızda bulu
nan bir senatör olarak imkânlarımızı na?ıl artı
rabiliriz, bunu elbirliği ile nasıl çoğaltabiliriz, 
bütün gayretlerim bu noktaya teksif edilmiş va
siyettedir ve yardımcı olmak niyeti ile mâruzât
ta bulunuyorum. 

Sayın senatörler, benim madencilikle bir il
gim yoktur, olacağını da zannetmiyorum. Fakat 
bu konular bize intikal etmeye başladığından be
ri 1965 yılından beri bilhassa yeraltı kaynakla
rımızı değerlendirebilmek ve Türk ulusunun ta
mamen lehine çalışabilecek bir duruma getirmek 
için gayret sarf edegelmisizdir. Bu arada çeşit
li yönlerden olan aksaklıkları, ben ve diğer ar-
kadşalarımız mümkün olduğu kadar açıklıkla 
ortaya koymaya gayret etmişizdir. 

Şimdi, buradaki önemli kavga, bilhassa Es
kişehir'in Seyitgazi'sinin Kırka köyü bölgesinde 
bulunan sodyumlu borlar üzerinde olmaktadır. 
Şimdi buradaki bu madenlerin ilk defa tesbit 
edilmesi ve bunun arz ettiği değerler ve takibet-
tiği seyir çok önem arz etmektedir. Buradaki 

i madenlerin, sodyumlu borun bulunması Maden 
I Tetkik ve Arama Enstitüsünün-evvelâ başlıyan, 

sonra durdurulan bir çabasından sonra Türk 
Boraks Şirketinin bir müracaati, fakat daha 

I ziyade bir vatandaştan arama ruhsatı devralınır-
! ken yapılan bir işlemin neticesinde doğan ihti-
ı lâfla meydana çıkmış bulunmaktadır. 

Bu Türk Boraks Şirketine o bölgedeki bir 
I arama ruhsatım devreden vatandaş büyük bir 
j meblâğ karşısında bunu devrettikten ertesi 
I gün tekrar aynı bölge üzerinde, hemen hemen 
I aynı poligon noktalarına istinadederek ikinci 
| bir arama ruhsatı talebinde bulunması üzerine 
i Maden Dairesinin, ki maalesef 9 yıldan beri 
I bütün sravretlere rağmen, bütün yeraltı kay-
! nakTarını kontrol ve çalışan müesseselerin mev-
| zuata uvD-mn çalışıp çalışmadığını kontrol et

mekle mükellef bulunan Maden Dairesi eolk kıt 
d e m i n i m hareket vasıtasına sahibolmaksızın 
Türkivs p-ibi cok geniş ve zengin maden saha-

| l an olan bir ülkede elbette ki yeteri kadar faa
liyette bulunmasına imkân yoktur. Bunu tak-

ı dir ediyorum ve bütün gayretlere rağmen de 
îv>. oinif^p. Türkiye'nin simdi içinde bulunduğu 
teknolojik seviyede onu bir türlü oripranize ede-

| medik, bu bir tesadüf müdür, yoksa bu Maden 
! Dairssı ke^disiMen beklenen fonksiyonu yapa-
j masın di ve mi bililtizam aihnan bir sey midir, 
t doğrusu bunu ifade etmek biraz zor geliyor. Bu 
| imjVâ,-nci5;7!̂ riflrrn.a rağmen Maden Dairesi ffön-
i 

j derdio-i teknik elemanları ile yerinde ya,T)tırdı§ı 
| mnel&rm sonucunda firmanın iddia ettiği gibi 
İ burada bulunan rezervlerin 9 milyon ton değil 
| d̂ ihfl, hüvük miktarlarda olabileceği. hem cinsi-
| r in k i r i l i , tür. yani kolemanit dediğimiz tipten 
j do.#'l d* sodvumlu olduğunu, Türk Ulusu için 

büyük bir değer ifade edebileceğini, hic olmaz
sa. e»-°r bir şartname yarnlacpkşa bu firma ile 
Hükümete o şartnameyi Türk Ulusu yararına 
yarabilecek şekilde bibilerle teçhiz edebilmek 
için o tarihten itibaren büyük faaliyetlere gi
riyor. 

îşte tabiî Komisyon raporunda okumuşsu-
\ nuzdur, bütün ilgili mühendis arkadaşların hu-
| zurlarında firmanın mümessilleri çağrılarak 
İ yapılan incelemeler sonucunda firma bir müd-
\ det sonra bunun 9 milyon değil 40 milyon ton 
| olduğunu söylüyor. Biraz da işler Parlâmen-
| toya aksedip, sıkıştırma yönü geliştikçe bu 
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rezervin daha büyük bir miktar olduğu meyda
na çıkmaya başlıyor, nihayet Sayın İbrahim 
Deriner zamanında oraya gönderilen Maden 
Tetkik Arama ve Etibankla müştereken yapılan 
sondajlar, tabiî bu tamamen Sayın Deriner za
manında olmamıştır, Refet Bey o zaman Ba
kanlığa gelmişlerdir, o hız vermişlerdir, bizim bu 
gerçekleri söylememiz gerekiyor, bu hızın ne
ticesinde buradaki kaynakların beşyüz milyon 
asgari ölçüde bir rezerv olduğu anlaşılmakta
dır ve sabit oluyor böylece. Bu arada, ki Ko
misyon yaptığı araştırmalarda bilgisine müra
caat ettiği bütün müşahitlerin ve sorumluların 
ortaklaşa verdikleri bilgi bu kaynakların çok 
zengin olduğu, Türk Ulusu için çok büyük 
bir değer ifade ettiği, bunun bir yabancı fir
ma vasıtasiyle değil ancak doğrudan doğruya 
bir İktisadi Devlet Teşekkülü tarafından iş
letmesinin, işletilmesinin Türk Ulusu için çok 
faydalı ve yerinde' olacağı ifade edilmiştir. 

Aşağı - yukarı 10 - 12 uzmanın ve sorumlu
nun bilgisine müracaat edilmiştir ve bu hemen 
hemen hepsi aynı noktada ittifak etmişlerdir. 
Şimdi burada bir noktayı da ifade etmek gere
kir, yamlan bütün bu çalışmalarda, hattâ İb
rahim Deriner zamanında, o zamanki Maden 
Dairesi Reisi Haznedaroğlu'nun hasırladığı bir 
teklifle bu kaynakların Türk Ulusu lehine bir 
İktisadi Devlet Teşekkülü tarafından işletilme
sinin yerinde olacaktır şeklinde tanzim ettiği 
bir mucip Sayın Deriner tarafından onaylan
mış, fakat her nedense bir türlü tatbikata ge
çilmemiştir. Burada şu noktayı ortaya koymak 
gerekiyor. 

Elimizde 1965 yılında Hükümete takdim edil
miş ayrıca bir rapor daha mevcuttur. Bu ra
porda da bu Türk Boraks Anonim Ortaklığının 
!bir rafineri kurma teşebbüsü, ki bu sodyumlu 
borların bulunmasından evvelki bir taleptir, o 
hususta yapılan incelemede gerek Maliye Ba
kanlığı,. gerekse o zaman Sanayi Bakanlığına 
bağlı olduğu için bütün bu bakanlık mensup
ları bunun böyle bir müsaadenin verilmesi Türk 
Ulusunun çıkarları ile l>ağdaşmıyacağı ve 
Türk Ulusunun aleyhine olacağı yönündedir ve 
Devlet arşivinde de bu bulunmaktadır. Arzu 
edilirse tarihi, numarasını arz edebilirim ve bu 
raporda Kırka bölgesindeki kaynakların sod
yumlu olduğu ve çok büyük Türk Ulusu için 

büyük bir istikbal vadettiği, bundan sonraki 
davranışlarda hükümetlerin çok daha müte
yakkız olmaları lâzımgeldiği ifade edilmiş bu
lunmaktadır. 

Türk Boraks Şirketinin bundan önce de bir 
teşebbüsü olmuştur; Etibank Bandırmamda, Kü-
tahya'daki ve Bandırma civarındaki kaynak
larımızı değerlendirmek üzere bir rafineri kur
mak istediğimiz zaman bir firma ki, aslında 
İngiliz Firmasının Türkiye'deki görüntüsüdür. 
Çünkü, neden mevzuatımıza göre, yabancı fir
malar doğrudan doğruya bu tür faaliyette bu
lunamazlar. Ancak Türk ortakları olması ge
rekmektedir. Bir defasında bir rafineri kur
mak, ikinci defasında da sermayeyi artırmak 
talepleri olmuştur ve her ikisinde de, millî çı
karlarla bağdaşamıyacağı görüşü ile reddedil
miştir. Bunlar da Devlet arşivinde raporlarla 
tescil edilmiş vaziyettedir. 

Şimdi, mesele Kırka bölgesinde bulunan bu 
kaynaklar mevzuata göre Türk Boraksın ta
sarrufunda mıdır hukukan, değil midir, bir neb
ze bu nokta üzerinde durmak isterim. 

Halen mevcudolan altı sahanın komisyon ra
poruna göre, dört sahasının firmanın yapmış 
olduğu tasarruf iddia talebi Danıştayca red
dedilmiş olduğu ve bu sahaların muallâkta ol
duğu bir sabit kaziye halindedir. Geri kalan 
iki saha da, üzerinde münakaşa halindedir. 
Ve Danıştayın bu yönde nasıl bir karara va
rılacağına intizar edilmektedir. Binaenaleyh, 
daha başlangıcından itibaren, maalesef 1962 
yılından itibaren bu sahalar üzerindeki tasarruf 
tesis etme meseleleri üzerinde mevzuata göre 
maalesef aksak birtakım işlemler yapılagelmiş-
tir. Fakat, bir balama bunu teşekkürle yadet-
mek gerekir. Hiç olmazsa şu anda henüz mual
lâktadır, daha ne olacağı belli değildir ama, 
bu durum doğabilmiştir. Aksi halde, birtakım 
arkadaşlarımızın, tabiî kendilerine has görüş
leri ile bunu birtakım hukukî dar çerçeveler 
içerisinde, mütalâa ederek, Türk Devletinin bu 
sahalar üzerinde her hangi bir tasarrufta bu-
lunamıyacağı iddiası sürülegelmektedir. Bir 
nebze de buna değinmek isterim. 

Bizim anladığımıza göre hukuk, ulusun çı
karları lehinde, ulusun menfaatleri lehinde, 
hakkın tecellisi lehinde olan bir hukuktur. Bir
takım noksanlıklarla doğmuş bir hukuk bir 

— 411 — 



C. Senatosu B : 60 12 . 5 . 1969 O : 1 

hukuk olmaktan, hukuk olabilme neteliğinden 
uzaktır. Üstelik gerçekte bir hukuk tasarrufu 
tamamen doğmuş olsa dahi - varit değil ya - bir 
an için doğmuş olsa dahi, diğer birçok demokra
tik ülkelerde İtalya'da, Almanya'da ve hattâ 
Amerika'da yapıldığı gibi bu kadar büyük 
ülke halkı için değer ifade eden sahaları hu
kuki yollardan yürüyerek yine millete mal 
etmek mümkündür, örnekleri vardır ve tatbi
katı vardır. İtalya'da kükürtlerin, Almanya'da 
potasyum, Amerika'da petrolün millî rezerv
ler şeklinde, diğerlerinde doğrudan doğruya 
devletin kontrolünde olmak üzere bu maddeler 
bu kaynaklar daha evvel özel kişilere ve tüzel 
kişiliklere ait firmalara has olmasına rağmen, 
arz ettiği kaynak itibariyle Devletin kontrolü
ne alınması mümkün olmuştur. Nitekim, Tür
kiye'de de bunun tatbikatı vardır. 1934 yılın
da tatbikatı vardır. Halen de bugün kömür ve 
tuz, Türk Devletinin kontrolünde bulunmak
tadır. Şu noktadan arz ediyorum. 

Bir kere Türk Boraks Firmasının iddia et
tiği gibi, bu kaynaklar üzerinde, Kırka böl
gesi üzerindeki kaynaklar üzerinde bu firma
nın tasarruf doğmamıştır. Doğmuş olsa dahi 
diyorum, arz ettiği önem itibariyle Türk Mil
letinin, Türk Devletinin lehine kazanılması ge
rekir. Niçin kazandırılması gerekir. En basit 
ifadesiyle yabancı bir firma vasıtasiyle bunu 
yaptığımız takdirde, Türk Ulusu elde edece
ği kazancın ve gelirin asgari % 50 sini 
kaybetme durumundadır. Biz M, bugün geri kal
mışlığımızı giderebilmek, giriştiğimiz ekonomik 
kalkınmaları gerçekleştirebilmek için birtakım 
yollar ve vasıtalarla yabancı devletlerden kredi 
imkânları arama ve çok zaman da bulamama 
durumundyız. Türk Milletinin nüfusu 265 bin 
kişi olan Lüksemburg Devletine 430 bin dolar ci
varında borçlu olduğu da dikkate alınacak olu
nursa, bu kaynakların Türk Ulusu için ne kadar 
büyük bir değer ifade ettiği ortaya çıkar zan
nederim. 

Şimdi sayın senatörler, Senatonun Araştır
ma Komisyonunun davet ettiği Maden Dairesi 
sorumluları, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı sorumluları, Etibank yetkilileri ve bunun 
dışında daha önce hizmet vermiş bulunan bütün 
uzmanların ittifak ettikleri nokta; bu kaynak
ların en kısa zamanda Türk Devleti lehine hare

kete geçirilmesi, bu vaıziıyetıte âtıl bir durumda 
bulundurulmasının dahi Türk Ulusunun çıkar
ları ile bağdaşmıyaeağı, döviz ve imkânlarımızın 
kaybı neticesini doğuracağı hususundadır. Sa
yın Bakan, 1968 yılı bütçe konuşmasında bor 
meselesini ele aldığımızda, kendileri bir araş
tırma önergesinin mevcudolduğu, bu hususta kı
sa zamanda konuşmak mümkün olacağı, Maden 
Kanununu hemen Mart ayı içerisinde Parlâmen
toya takdim edeceklerini ifade etmişlerdi. Sa
yın Raf et Sezgin'den önceki ibrahim Deriner ve 
ondan önceki Mehmet Turgut arkadaşımız da, 
bu konuyu hemen Parlâmentoya getireceklerini 
söylemişlerdi. Aradan geçen bu kadar zamana 
rağmen, Maden Kanunu ancak 1969 senesi Mart 
ayının 17 nci gününde Parlâmentoya gelebil
miştir. Takdir buyuracağınız gibi, kısa zamanda 
Parlâmento seçime gideceği ve ondan sonra 
da gelecek heyetlerin, bunu tekabbül edip etmi-
yeceği meşkûk olduğuna göre, demek ki bu me
sele daha bir iki sene bu vaziyette uyuyacak, 
bu arada halen yürürlükte bulnan maden mev
zuatımıza göre, firma dâva ikame ettiği takdir
de yahut, ihaleye çıkarmak mecburiyeti oldu
ğuna göre, Maden Dairesi tarafından ihaleye 
çıkarıldığı zaman, ilgili firma parayı bastıracak 
ve Türk Ulusunun elinden bu kaynakları ala
cak. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletve
kili) — işte onu alamazlar. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 
GÜRSOYTRAK (Devamla) — Sayın Bakan Re-
fet Bey yerinden bağırdılar, «bunu alamıyacak» 
dediler. Bunu yaptıkları takdirde kendilerini 
hakikaten daima takdirle yadetaneyi bulundu
ğum müddetçe ifade etmek isterim. Fakat, te
reddütsüzce şunu ortaya koyayım M, kendileri
nin iyi niyetlerine rağmen, güçleri yetıniyecek-
tir. Nitekim, çok uzun yıllar bu gerçekleri gör
meye iktidarların güçleri yetmemiştir sayın se
natörler. O halde, şu noktaya değinmek istiyo
ruz. Tabiî burada, Araştırma Komisyonuna da
vet edilen uzmanların ifade ettikleri husus da
ha önceleri ilgili Bakanlara da, sorumlulara da 
ifade edilmiştir. Binaenaleyh, aradan geçen 3,5 
sene zarfında hiç olmazsa, son iki sene zarfında 
hiç olmazsa iki maddelik bir kanun Parlâmen
toya getirilmek suretiyle bu kaynaklar Türk 
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Milletine kazandırılmalı ve Türkiyeye halen çok 
ınuhtacolduğu dövizi getirir imkân yaratılabil-
nıeli idi. 

Şimdi Sayın Bakan diyecek ki, Danıştay bu 
dâvayı, bu sahalar üzerindeki tasarrufu yeni 
kaldırdı. Bu görüş bir bakıma doğru görüne
bilir. Fakat, Danıştaya gidebilmek için a,caba Se
natonun bu konuda bir araştırma önergesini ka
bul etmeyi beklemek yerinde bir hareket mi? 

Sayın senatörler, o arada 1965 yılında veril
miş bulunan ve Devlet arşivinde bulunan Sanayi 
Bakanlığı,, Maliye Bakanlığı uzmanlarının bun
dan sonra gerek colomanit yani, kireçli tip üze
rinde, gerekse sodyumlu bor üzerinde her 
hangi bir firmaya her hangi bir sebeple 
bor mineralleri üzerimde bir hak tesisinin 
ulusal çıkarlarımızla bağdaşmıyacağı ra
poru arşivde mevcut iken evvelâ 1966 yılında 
iki firmaya yeniden bu alanda faaliyette bulun
mak üzere imkân sağlandığı, 1937 yılında Sayın 
Eefet Beyin de buna katıldığı, 1969 yılında çı
kan yeni kararname ile birtakım daha yeni im
kânlara kavu3turulduğıı görülüyor. Bu raporda 
bilhassa Sayın Bakandan şunu öğrenmek istiyo
rum. Çünkü, Araştırma Komisyonu raporunda 
bulamadık, aksini. Acaba Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı ilgilileri, Maliye Bakanlığı 
1D65 yılından bu yana Türkiye'de ne oldu ki, 
ilgili sorumlular bu gibi yabancı firmalara bor 
niinerali üzerinde birtakım tasarruflar tesis 
etmek imkânını uygun gördü? Bu bir raporla 
teyid ve tescil edilmiş midir? Eğer edilmişse bu
nun tarih ve numarası nedir? Bunu öğrenmek is
tiyoruz. 

Burada birtakım garip paralellikler de te
zahür etmiş bulunuyor, bu firmalara, yani kas-
dettiğim firmaların isimlerini okuyayım; Ame
rican Potash and Ohemioal Firması ile Fransız 
Dugme Firması ki, ikisi birleşmiş Kemat Firma
sı olmuşlar; bu iki firmaya birçok, her halde 
örtü olsa gerek, diğer maden isimleri, bakır, be
rilyum, 'toryum, fosfat, kobalt arasında, tabiî 
esa.3 gaye, bor tuzları ve bu arada su tuzlarının 
da ilâve edilmiş olduğunu görüyoruz, böyle bir 
hak verilmiş. 

Bu halde, bu müsaadeyi gerektiren, demek 
ki, 1965 yılındaki rapora nakzeden bir raporun 
elimizde olması gerekiyor. 

Şimdi gelelim, bu konudaki diğer hususlara. 

Bunlardan bu Fransız D'ugine Firmasının 
çok daha önce Türkiye'de Muğla civarında faali
yette bulunduğunu biliyoruz, krom üzerinde. Tür
kiye'de 35 yılı aşkın bir zaman zarfında faali
yette bulunan bu firma 35 yıl zarfında bir de
fasında ancak 3 500 lira kazandığını Hükümete 
beyan etmiş, onun dışında hem 35 yıl çalışmış, 
Türkiye'de; kromları işletmiş, hem de hep zarar 
etmiş, sayın arkadaşlar. 

Şimdi bu firma herhalde kromdan bıkmış 
olsa gerek, bor tuzları üzerinde Amerika'da mu
kim diğer ikinci bir firma olan American Po
tash And Chemical Firması ile ortaklaşa Türki
ye'de birtakım haklar, tasarruflar tesis etme yo
lunda olduğunu görüyoruz. Bu D'ugine Firma
sı mukavelesine göre ödemekle mükellef olduğu 
şartlan dahi yerine getirmemiş ve nihayet Eti-
bank ile Maliye Bakanlığı ile mahkemeye düş
müş ve şimdi arz edeceğim, İzmir'deki Ticaret 
Mahkemesi kararı ile borçlu olduğu, hüsnüni
yetle faaliyette bulunmadığı mahkeme ilâml ile 
karara bağlanmış bulunmakta. 

Şimdi bizde mevzuatımızda, suiniyeti sabit 
olan firmalara hattâ Birinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânımızda da var idi. Devleti zarara sokan, 
hileli icraatta bulunan firmalara Devlet ihaleler 
rine sokulmıyacağı ve bir takım haklar bu firma
lara tesis ettirilmeyeceği kaydı var iken buna 
rağmen bu firma bor mineralleri üzerinde, o ye-
tişmiyormuş gibi Devle+in doğrudan doğruya 
tasarrufunda bulunan bildiğiniz tuzun üzerinde 
dahi bir hak tesis edebilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi sayın senatörler, en son bu iki firma 
ile ilgili yayınlanan kararnamede ki bu 14 Mart 
1969 günlü Resmî Gazetede yayınlanmıştır, bir 
iki firmaya verilen kararın, işletme hakkı tesisi 
kararı arama yapmak madenleri aramak, bulun
muşları devralmak, isletmek, gerekirse bu saha
da sanayii tesisler kurmak hakkı bu Resmî Ga
zetede Bakanlar Kurulu 28 . 12 . 1968 tarihin
de vermiş olduğu karar olarak yayınlanmış. Ne 
zaman yayınlanmış üç ay kadar sonra. Olabilir 
sıraya girerler. Usule göre, teamüle göre Bakan
lar Kurulu kararları o sıraya göre yayınlanır. 
Fakat şimdi size fotokopisini göstereceğim elim
de bir başka belge var. Bu belge Ticaret Bakan
lığı, iç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 
5022/3-308 sayılı yabancı sermaye konulu bir 
yazı ENYAP endüstri yatırımları plânlama §ir-
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ketine, bu şirketin vermiş olduğu bir cevap ola
rak yazılıyor. Resmen 1 Mart 1969 tarihinde 
ve burada bu iki firma ile yani, American Po
tasın And Chemical firması ile Fransız D'ugine 
firması kî ikisinin ismi beraber Kemattı. Bu fir
maya verilen haklar M kararnamenin 
19 . 2 . 1969 tarihte Balkanlar Kurulunda karara 
bağlandığı ifade ediliyor. Şimdi, sayın senatör
ler elimizdeki Resmî Gazete 14 Mart 1969 tari
hinde bu firma ile ilgili karar çıkıyor, fakat Ba
kanlar Kurulu kararın bu konu ile ilgili kararı 
Resmî Gazetedeki tarihine göre 28 . 12 . 1968 
tarihini taşıyor. Ticaret Bakanlığının bu konu
daki Bakanlar Kurulu kararı tarihi ise 
19 . 2 . 1969 tarihini taşıyor. Birbirini tutmuyor 
sayın senatörler, işte burada ifade etmek istedi-
miz iıu firmaların Türk idari hayatında ne kadar 
geniş ölçüde hulul kabiliyetleri olduklarını gös-
ler*»*. belgeler. Eğer bu belge yanlış bir belge 
değilse. 

Sayın senatörler, bu kadar geniş imkânlar 
acaba ne kadarlık bir yatırım karşılığı bu ya
bancı firmalara veriliyor diye baktığımız zaman 
gördüğümüz miktarlar hakikaten korkunç. Res
mî Gnzetede ifade edildiği gibi, oradan aynen 
ve^vorıiTtı. Bu iki firma, yani Amerika'daM, o 
da Boraks Limited Firmasının, ingiliz firmalı
nın belküde dolaylı bir firmasıdır. Burasını ta
biî ki kesinlikle ifade etmek imkânına sahip de
ğiliz. Çünkü Amerika'da anti - tröst kanunu ol
duğuna gftre bor mineralleri üzerinde yalnız bir 
firmanın faaliyette bulunması mümkün olamaz. 
Belki dolaylı olarak o da kurdurulmuş bir fir
ma olabilir. Bu firma ile 35 yıldır bizim krom
larımızı işletip te hiç bir kâr etmiyen firma 
D'u^'ne firması ki ikisi birleşmiş şimdi Kemat 
firması olmuş. Bu firma şu kadar Türkiye'ye 
döviz getiriyor. Maden aramak, işletmek maden 
cevheri hazırlamak, zenginleştirmek, mamul ve 
yarı mamul hale getirmek. Ve ihraç etmek üzere 
kuracakları teşebbüse yatıracakları Türk lirası 
olarak ifade ediyorum 6 milyon lira kadar nak
di, 3/8 milyon lira da aynı sermaye getirecekler. 
Ve bunlar Türkiye'nin büyük ve süresinin ne ka
dar olacağını (bilmiyoruz. Çünkü maden sahala
rı üzerindeki haklar 99 yıla kadar uzuyor. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 
ZİYA TERMEN (Çanakkale) — üç yıl. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Bina
enaleyh, aşağı - yukarı 10 milyon lira getirecek

ler, Türk Milletinden bir daha yerine konması 
mümkün olmıyan birtakım kaynakları alıp gö
türecekler. O da doğru dürüst çalışırlarsa lütfe
decekler satışları üzerinden Türk Milletine bir 
miktar para ödiyecekler. D'ugine firması 35 yıl 
yapmamış. Elimizde tabiî bir garanti yok bun
dan sonra yapacağına dair. Ama tabiî bu mü
saadeyi verenler her halde verecekleri hususun
da bir teminat elde etmiş olmaları lâzım. 

Şimdi sayın senatörler, öteden beri ifade et
meye çalıştığımız teknik bilgilerimiz var, iyi 
kötü bu meblâğlara yetebilecek kadar elimizde 
paramız da var. Yetişmiş elemanlarımız da var 
her alanda. Neden doğrudan doğruya biz bunu 
kendimiz yapmayız da yabancılara müsaade 
ederiz? işte bizim akıl erdiremediğimiz bir soru 
bu. 

Sayın senatörler, sözlerimi şöyle toplamak 
istiyorum. Bu Kemat Firmasına verilen haklar 
kanaatimize g'öre yanlış ve hatalı olmuştur. 
Gereği yoktur ve tatminkâr bir izahı olabilece
ğini zannetmiyoruz. Doğru dürüst çalışacaklar 
hakkında hiçbir müspet kanaatimiz değil, en
dişelerimizi de mazideki faaliyetleri bizi teyi
de der yöndedir. 

Sayın senatörler, yine küçük bir husus, Kır
ka bölgesindeki sodyum borlariyle mukayese 
yaptığımız zaman bu çok küçük devede kulak 
kalıyor. Şimdi bütün mesele Türk ulusuna 500 
yıl boyunca gelir temin etme durumunda bulu
nan Kırka'daki kaynaklar bize sayın Hükü
metçe burada ifade edilecek mi, en kısa za
manda Türk Milletinin lehine olacağına hepi
mizin hemfikir olacağını zannettiğimiz Etibank 
tarafından işletileceğine dair bize bir teminat 
verecekler ve Parlâmento seçime gitmeden evvel 
bunu bir sonuca ulaştıracaklar mı? 

Sayın senatörler, zamanınızı almak isteme
diğim için çok uzun hasırladığım bu konuyu, 
aııanoktalarına dokunmak suretiyle size arz et
meye çalıştım. Biz iyi niyetle yapılması muhte
mel hareketin her zaman yanında ve destekçi-
siyiz. Mümkün olan imkânlarımız ve gücümüz
le desteklemek isteriz. Fakat bu konuda çok 
büyük endişelerimiz vardır, bu konudaki yap
tığımız incelemeler bizi haklı olarak çok büyük 
şüphelere ulaştırmaktadır. Sayın Bakanın gü
cünün yetmiş olmasını, seçime gitmeden önce 
bu meseleyi Türk ulusu lehine halledebilecek şe
kilde gücünün yetmiş olmasını çok arzu ede-
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riz Millî Birlik Grupu olarak. Fakat gücünün 
yetmiyeceği kanısında olduğumuzu saygıları
mızla ifade ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Alpaslan. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım, Türkiye Bor madenleriyle 
ilgili olarak Sayın Fikret Gündoğan ve Sayın 
İhsan Topaloğlu arkadaşlarımız tarafından 
18 . 1 . 1968 tarihinde verilmiş olan önerge 
üzerine Hükümet adına sayın Enerji Bakanının 
Senato araştırması hususuna bilhassa sahip çık
ması suretiyle bir araştırmanın başlamış olma
sı ve yapılan araştırma sonunda Yüksek Huzu
runuza gelmiş olan böyle bir raporun müzakere 
ve münakaşasına geçilmiş bulunmasını çok ye
rinde, faydalı bir hizmet olarak telâkki ediyo
ruz. Bu itibarla gerek önergeyi vermiş olan ar
kadaşlarımıza ve gerek bu önergenin kabulünü 
istiyen Hükümete ve çoğunluğuyla oylara mü
essir olan iktidar grupuna ve bütün Sonato üye
lerine böyle bir hizmete katıldıklarından ötürü 
GP nin naçizane tebriklerini ve teşekkürlerini 
arz etmekle sözümüze başlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, biz grup olarak 
yüksek tetkiklerinize arz edilmiş olan rapor üze
rinde bâzı çalışmalar yaptık. Bugün bir şans
sızlık içerisindeyiz, seyahatten henüz döndüğü
müz bir sırada gündemde başka maddelerin 
olacağını zannederken bu mevzu ile karşı karşı
ya gelmiş bulunmaktayız. Mamafih benden 
evvel görüşen kıymetli arkadaşlarım meselenin 
bizi endişeye sevk edebilecek taraflarını mü
dellel bir şekilde Yüksek Huzurunuzda ifade 
buyurdular. Birinci derecede sorumlu olan Hü
kümet ve bu araştırmada gayreti geçmiş olan 
komisyonun muhterem başkan ve üyesi arkadaş
larım elbette ki gerekli izahatı vermek suretiy
le Türk halk efkârını her türlü endişeden, te
reddütten uzaklaştıracak ve tatmin edecek şe
kilde bir bilgi verecekleri için bu malûmatı 
sabırsızlıkla beklemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, biz GP Grupu ola
rak bu önerge vesilesiyle bâzı meselelerde her 
türlü siyasi kanaatlerin dışına çıkarak, millî 
menfaatler üzerinde behemehal birleşmemiz lü
zumunu ortaya koyuyoruz ve bunun yerinde ve 
mümkün olduğu kanaatini de samimiyetle ta
şıyoruz. Madenler üzerinde fırtınalar koparıl

maktadır. Hattâ daha birkaç gün evvel Millet 
Meclisinde bir bağımsız Milletvekili Türkiye'de 
madenlerin bir nevi peşkeş çekildiğini ve kapi
tülâsyonlar zamanındakinden daha ağır vaziyet
lerin meydana geldiğini söyledi. Doğruluk de
recesi hakkında burada bir şey söyliyecek du
rumda değiliz. Hattâ doğruluğunu da bu mem
leketin evlâtları olarak asla kabul edecek hal
de değiliz. Ama ne olursa olsun bu tarzda söy
lentilere meydan verildiği müddetçe, sade va
tandaşın zihninde bâzı endişeyi mucip belirtiler 
hissedilmekte ve bundan yalnız ve yalnız mem
leket zarar görmekte, elbette ki gördüğümüz 
sarar nisbetinde de düşmanlarımız faydalan
maktadır. Bu itibarla üzerinde lâf edilebilecek 
hususların behemehal bir açıklığa kavuşması ve 
çok açık, çok vazıh olarak meselelerin vaz'ı 
suretiyle bilhassa bu gibi mühim meselelerde 
endişe ve tereddütlerin tamamiyle izale edil
mesi lüzumu ortadadır. O itibarladır ki bu 
araştırma önergesi böyle bir fırsatı vermiştir 
kanaatini taşıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim Anayasamı
zın 130 ncu maddesi, tabiî kaynakların Devlet 
elivle işletileceğine dair hükmü vaz'e+mistir. 
Ancak kanunlarla bu işletme özel teşebbüslere 
de verilebilir kaydını ihtiva eder. Hemen arz 
edeyim ki, mensubolduğum G. P. programında 
gerek madenler konusunu, gerek ecnebi serma
yeyi, dış yardım konularını çok açık bir surette 
hükme bağlamış ve ancak millî menfaatlerimizle 
mütenasibolduğu müddetçe bunları kabul edip 
etmemek hususunda karara varılması lüzumuna 
işaret etmiştir. O halde karşımıza gelen meseleyi 
biz Anayasamızın temel hükmü ve millî menfaat
ler zaviyesinden mütalâa ediyoruz. Bu boraks 
madenlerinin işletilmesinde şimdiye kadar ger
çekten ecnebi firmanın Türkiye için hiç de ha
yırlı olmıyan çalışmalarda bulunduğu realitesi 
gerek rapordan anlaşılmaktadır, gerek ondan 
evvel cereyan eden bir sürü yazışmalar ve ko
nuşmalar da bu vakıayı ortaya koymaktadır. 
Esasen bir şeyi bilmek lâzımdır; Devlet olarak 
hükümetler, Cumhuriyet Hükümeti vasfıyla de
vam ederler ama iktidarlar değişip giderler, ye
rine yeni iktidarlar gelir. Fakat Devlet olarak 
Türkiye'nin millî menfaatlerini daimî surette ta-
kibetmezsek, realite odur ki, gerek devletlerle 
olan münasebetlerimizde, gerek ecnebi esrmaye-
yi Türkiye'ye sokarak Türkiye'de onu nemalan-
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dırmak istiyenler ile menfaat bakımından ço
ğunlukla çatışırız. Çünkü, her çeht, her münase
bet menfaat esasına dayanır. Devletler birbirle
riyle münasebetlerinde menfaat esasını tutarlar, 
sermayedar da Türkiye'ye sermayesini sokarken 
ellbette ki, ne kadar çok menfaat edineceğim di
ye onun hesabını yapar,. Türkiye'de de bu bo
raks madenlerinin işletilmesi üzerinde bir asra 
yakın zamandan beri faaliyette bulunan teşek
külün, bilhassa Amerika'daki firma ile hemayar 
olarak Avrupa piyasalarını da kendi avuçlarının 
içine almak suretiyle bu madeni azından Tür
kiye'de yatırdığı ve istikbalde karşılaşılacak va
ziyetlere göre de menfaatllerinin takipçisi oldu
ğu realitesi ortadadır. 

Bizim bu raporun hazırlanmasında, bu araş
tırmanın yapılmasında dikkatimize gelen bir hu
sus şu olmuştur. Şahadetine müracaat edilen, bil
gisine başvurulan şahıslar ifade verirlerken Sa
yın Komisyon Başkanı kendilerine mütemadiyen 
bir telkinde bulunmuştur. Derler ki, «biz karma 
ve liberal ekonomi içerisinde Anayasa hukuku
nun da bağlayıcı hükümlerini dikkate almak su
retiyle meseleyi tetkik ederiz, esasen verilen 
önerge de dar çerçeve içerisindedir, o halde be
yanınızı, bilgilerinizi bu esas içerisinde toplıya-
caksmız.» Kanaatimizce burada Komisyon Baş
kanı ve tabiatiyle ona ittıba eden komisyonun 
sayın üyeleri doğru hareket etmemişlerdir. Bu 
kadar hayati bir önemi haiz bir mevzu karşımı
za geldiğine göre bu meseleyi üzerinde tek lâf 
edilemiyecek şekilde derinliğine indirerek tetkik 
etmek ve yalnız muamelâtta noksanlık var mı, 
mesuliyeti icabettiren bir hata veya bir suç iş
lenmiş midir meselesinin ötesinde Türkiye'de bor 
madenleri üzerindeki Türk politikasını tesbit 
edecek görüşlere yardımcı bir raporun hazırlan
ması yerinde olur idi. Nitekim, Maden Kanunu
nun hazırlanması sırasında bu mevzu ele alına
caktır diye teminat veren Sayın Hükümet me
sullerinin görüşüne göre bizim araştırma önerge
miz de eğer bu istikametleri hedef tutarak bir 
hazırlık içerisinde gelmiş ollsa idi, zannederim 
Hükümetin hazırladığı Maden kanunu tasarısın
da tesirli olacağı gibi Meclislerce bu Maden ka
nunu tasarısının görüşülmesi sırasında da ziya
desiyle faydalı bir netice meydana getirmiş olur
du. Öyle anlıyoruz ki, bir nevi ecnebi sermayeyi 
ürkütmemek ve bir nevi beynelmileli münasebet
lerde mevzu, hukuka riayetsizlik havasını ver

memek gibi dar kalıp içerisinde ve bu kısımları 
bizden daha çok, bizim yüksek menfaatlerimiz
den daha çok bizi bağlıyan hususlar imişçesine 
mütalâa eden bir zihniyetle mesele araştırıldığı 
için raporun noksan olduğunu ifade etmeden 
geçemiyeceğiz. 

Gene bu arada gönlümüz çok isterdi M, bu 
önergeyi veren ve ihtisaslarına taallûk itibariyle 
meselenin araştırılmasında daha esaslı delilleri 
ve daha esaslı bilgileri komisyonun huzuruna 
getirmesi icabeden önerge sahibi arkadaşlarımız
dan birinin ve aynı zamanda ilk zamanda komis
yon üyesi olan Sayın thsan Topaloğlu'nun da 
daha çok vuzuha kavuşturacak şekilde davran
ması lâzımgelir idi, bunu beklerdik. Ama görü
yoruz ki, Sayın Topaloğlu arkadaşımız da ken
dinden beklediğimizi vermemişlerdir ve bir nok
tasında da faaliyetlerden uzaklaşmışlardır. Bu 
itibarla bâzı faydalar saklamış olmasına rağmen 
raporun beklediğimiz büyük hizmeti tam mâna-
siyle verdiği, kanaatini bir türlü taşıyamıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu madenlerin ça-
lıştınlmasiyle alâkalı meseleyi evvelâ yeraltı 
kaynaklarımızın çalıştırılması. Bunu çalıştırma
nın imkânlarını verecek kaynaklar temin etme, 
bu arada mevcut anlaşmalar sebebiyle hukuka 
saygı, ve netice itibariyle de, dünya piyasasında
ki durumu dikkate alma gibi konularla, pazar 
konulariyle bir arada mütalâa ettiğimiz zaman 
hemen görüyoruz ki, Türkiye'de asıl bu mevzuda 
Yüksek Heyetinize, parlâmentolarımıza muha-
tabolması lâzımgelen bakanlık Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığından daha çok, Türk dışı 
ekonomisini, Türk dış ticaretini bir türlü ayar-
lıyamıyan Dışişleri Bakanlığı olacaktır. Ve 
Türkiye'nin zannediyorum ki, pek çok mevzuda, 
bilhassa dış sermayenin Türkiye'ye daveti ko
nusunda birinci derecede hassasiyet gösterme
si lâzımgelen ve çoğu zaman da gerçekten mâ
nevi sorumluluk içinde bulunan Bakanlık Tica
ret Bakanlığıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, daha kısa zaman 
evveldi, İzmit'te bâzı köyleri ziyarete" gitmiş
tim; orada köylü vatandaş malûmatın doğru- , 
luk derecesi bir tarafa ama, gözünü bir şeye dik
miş. Good-year Lâstik Fabrikası burada çalı
şır, bir müdürüne Türk parası ile karşılaştırdığı
nız zaman 4 500 doların karşılığı olarak 50 bin 
lira aylık verir ve T>ir Good-year Fabrikası 
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15 - 20 milyon sermaye ile işe giriştiği halde 
her yıl 40 milyonun üstünde kâr elde etmek su
retiyle Türkiye'nin imkânlarını nasıl olur da 
dışarıya gönderir diye sual tevcih ediyor. Ve 
bayağı bunun endişesini hissediyor. Bunu söy-
liyen de sade bir vatandaş, Türkiye'nin menfa
atlerinden başka bir şey düşünmiyen ve hele hele 
Türkiye'yi bu aşırı solcuların gözü ile görmi-
yen sade vatandaş. Şimdi maden meseleleri
miz de böyledir. Maden meselelerimizde de o 
sade vatandaşın hassas göziyle meseleye bak
mak ve o sade vatandaşa içinde yaşadığı en
dişeyi asla hissettirmemeye biz Hükümet ola
rak, Parlâmento olarak topyekûn Devlet ola
rak mecburuz. Bunu eğer mihrakına oturtmaz
sak, o zaman bundan Türk Devletinin hiç de 
fayda görmiyeceği ortadadır. Boraks maden
leri meselesinde Hükümet Enerji Bakanlığı 
ve hassaten Sayın Enerji Bakanı arkadasımış 
Refet Sezgin, Sayın Refet Sezgin gerçekten 
hassas davranışın güzel örneğini vermiştir. Da-
nıştaydan kararlar iptal ettirmiştir ve bir saha
yı iyi hareket etmiyen bir şirketin tasallutundan 
korumuştur, kurtarmıştır. Bundan sonrası için 
de avm. görüş, aynı heyecan içerisinde Türk 
Milletinin, yüksek menfaatlerine uyisrun davra
nacağında şüphe etmemekteyiz. Yalnız, asıl 
B^kpmlıo-a da yetki verecek olan, Bakanlığın 
görüsünü de değerlendirecek olan, Bakanlığı 
yalnız millî menfaatlere uygun, millî düşün
celer. millî hisler yönünden değil. Aynı za
manda hukuk yönünden de sağlam temellere 
oturtacak olan mevzuatı biran evvel getirtmek 
lâzımdır. Biraz evvel konuşan Gürsoytrak ar
kadaşım avnı görüşlere katıldığını ifade etti 
ve Enerii Bakanının gücünün bu işe yetmiyece-
ğini ifade etti. 

Arkadaşlar, bazan bir bakan bâzı şeyler is
ter, meseleyi halledemediği zamanlar olur. Ama 
bu meselede hulûs ile samimiyetle ve mem
leketin yüksek menfaatlerini dikkate almak 
suretiyle hareket eden bir bakanın Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti nezdinde gücünü gös
terebileceği inancını taşımamak için bir sebep 
olmadığı kanaatine hep beraber sahibolmahyız. 
Meseleleri dikkatle hassasiyetle takibedeceğiz 
ama meseleleri behemehal menfi görüşe bağla
mamak suretiyle daima ileriye giden zihniyeti 
paylaşacağız. O itibarla bir Güven Partisi 
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Grupu olarak bu Boraks madenleri mevzuun
da Hükümetin, girdiği tutumun müspet ve ileri 
istikamette olduğunu derinlerine inmek, kendi
leri için lüzumlu olan mevzuatı da getirmek su
retiyle yalnız ve yalnız Türk menfaatini üstün 
tutan bir neticeye varmak gayretinde bulun
duğunu samimiyetle müşahede ediyoruz ve bu 
inancı paylaşıyoruz. O itibarladır ki, halisane 
memleketimizin yüksek menfaatlerine uygun 
düşen faaliyetlerinden, tutumlarından ve te
şebbüslerinden ötürü Hükümete muvaffakiyet 
dileğinde bulunmaktan başka bir sözüm olmıya-
caktır. 

Son söz olarak önergeyi getiren kıymetli ar
kadaşlarıma bir araştırma mevzuunu verdik
leri için teşekkür ediyoruz. Demin değindiğim 
bir - iki noktadaki noksanına rağmen gerçek
ten büyük çalışmalarla durumu açıklığa kavuş
turan Komisyon üyesi arkadaşlarımıza teşek
kür ediyoruz ve komisyon üyelerinin topladığı 
bilgiye göre iyi yönde olan Hükümete başarı 
diliyoruz. Bu arada bundan böyle de millî 
menfaatleri birinci plânda tutmak suretiyle 
maksatlı davranışlara set çekilmesini ve Türk 
millî müesseselerinin sermaye olarak, teknik 
personel olarak ve hele hele kafa olarak, kalb 
olarak bizim bu gibi maden işletmelerimizi 
rahatlıkla halledeceklerine inancımızı burada 
ifade ediyoruz ve Ticaret Bakanlığının kendi
sine çeki düzen vermek suretiyle dış ticaret 
konularında dünya piyasa mekanizmasını iyi 
talkibetmek için her türlü gayreti göstermesi 
lüzumuna ve hattâ gerekiyorsa Türkiye'de bir 
Dış Ticaret Bakanlığı kurulması lüzumuna da 
Yüksek Huzurunuzda işaret ediyoruz. 
* Arkadaşlarıma saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa

yın senatörler, Senatonun yapmış olduğu bu 
araştırma ve sonunda vermiş olduğu hakika
ten Senatoya ve Türk Milletinin, bu husus
taki şüphelerine aydınlatıcı mahiyette büyük 
ışık tutmuştur. Rapor iyi tanzim edilmiştir. 
Şu bakımdan iyi tanzim edilmiştir. Herkesi 
olduğu gibi göstermiştir rapor. Kimin ne ta
rafta olduğunu bu rapordan görmek açıkça 
mümkündür. Yalnız Sayın Komisyon Başka
nının tarafsız olması gerekirken raporda bir 
taraf olduğu da açıkça görülmekte. Bu hu-
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susta olmasa idi daha iyi olurdu gibi geliyor 
bana, ama olduğu daha iyi olmuş, çünkü ki
min ne tarafta olduğunu bu raporda başka 
türlü görmek mümkün olmıyaeaktı. 

Raporu tetkik ettiğimiz zamanda görüyo
ruz ki, ben tabiî teferruata girmek istemiyo
rum, benden evvel konuşan arkadaşlarım ra
por üzerinde ve bu madenler üzerinde gerekli 
açıklamalarda bulundular. Ben bir başka açıdan 
bakmak istiyorum. Rapor umumiyetle Hükü
met kademelerimde ve bakanlıkların ilgili 
dairelerinde, Maden Dairesinde, Maden Tetkik 
ve Arama Enstitüsünde bir koordinasyonun 
mevcudolmadığını açıkça göstermekte ve bil
hassa âcil tedbirler alınması lâzımgeldiği za
manlarda da çok ağır hareket edildiğini hattâ 
bâzı sorunların öylesine önemli konuları 
duymamazlıktan geldikleri müşahede edilmek
tedir. 

Çünkü raporda ifadesine müracaat edilen
ler bir kısmı halen bakanlıklarda ve ilgili daire
lerde görevli ve sorumlu bulunan kimseler, bir 
kısmı bakanlık yapmış, bir kısmı ayrılmış olan 
kimseler, özet olarak raporun bu kısmına ait 
fikirlerimizi söylemek icabederse koordinasyon, 
bakanlıklar arasında koordinasyon mevcut de
ğil. Bakanlığın ilgili daireleri arasında koordi
nasyon mevcut değil. Yavaş hareket var. Bilinç
lenmek ve dünyada bor mineralleri üzerinde 
tabiî yalnız bora inhisar ettiriyorum, sözlerimi 
bu bor mineralleri üzerinde neler gelişmekte
dir, ne gibi dolaplar dönmektedir ve san ge
lişmeler nelerdir bunlar hakkında maaı esef cok 
az bilgi var yahutta mevcutta okunmuyor ilgi
lilere samanında dağıtılmıyor, duyurulmuyor. 

Sayın senatörler, 1061 senesinde Amerika'
da stratejik maddeler üzerinde bir rapor yayın
lanmıştı. Bu raporda bu borasit madeni hakkın
da görüş yer alınıştır. Deniliyor ki, Amerika'da 
bulunan bor rezevrleri maalesef ileri senelerde 
bilhassa 1972 den sonra ihtiyaçlarımızı karşıla-
j-acalk nitelikte değildir, ingiltere tabiî o za
manlar İngiltere bir imparatorluk yani yan bir 
imparatorluk şeklinde mütalâa etmek lâzım, 
onun da durumu etüdediliyor, onun da bu hu
susta bir yetersizlik içinde bulunacağı raporda 
kaydedilmiş. Ayrıca Rusya'nın da Avrupa'nın, 
diğer memleketlerin durumları da müşahade 
edilmiş ve bunun sonunda varılan sonuç şu: 
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\ 1970 - 1972 dan sonra dünyada bor mineralleri-
j ne saıhibolan devletler yani sanayici memleket

lerin dışındaki devletlerden bahsediyorum, ül
kelerden bahsediyorum, yani bizim gibi ülkeler
den bahsediyorum, orada bu rszevrler üzerinde 
büyük siyasi mücadele cereyan edecektir diye 
açıkça zikretmiş. Sene 1961. Fakat bu rapordan 
bizim bakanlıkların haberi var mı yok mu bilmi
yorum. Ben bunu bir yabancı kaynaktan, ya
bancı kitaplardan okumuş ve öğrenmiş bulu
nuyorum. Rapora göre bizdeki uyanmalar 1985 
senesinde bağlıyor, öyle görülüyor. Hakikaten 
Millî Birlik Grııpu adına yapılmış konuşmalar
da da bizim Sanayi Bakanlığı ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı bütçelerde bor mineralleri
ne .zaman zaman temas edilmiştir. 1937 senesinde 
MSB ilö ilgili olarak yapmış olduğum bir konuş
mada h&n de bor mineralleri ve burada dönen 
cıünya çapındaki olaylara bizimle ilgili olan 
kısım]arma temas ederek şöyle demiştim: «Bili
yorsunuz Türkiyede Zengin Borasit Maden ya
takları vardır. Bu madenlerin dünyada ve Tür
kiyede tekelini kurmuş olan şirket Türkiyede 
borasit; yoktur diye faaliyetini tatil etmiş, ve 
Türkiye deki yatakları kapatmıştı. Daha sonra 
Türkiye'de Türklerin ve Etibank'm elindeki 
ocakların işletilerek dışarıya satıldığını görün
ce bu firma Amerika nezdinde teşebbüse geçe
rek, borasit madenini stratejik madenler liste
sine aldırmaya muvaffak olarak Türkiyenin Av
rupa ve demirperde gerisine borasit ihracını 
önlemeye muvaffak olmuştur. Diğ^er taraftan 
kendi ellerinde mevcut Güney Amerika'daki ma
denlerinden cevher çıkarıp rahatça satmaya 
devam etmişlerdi. Hikâye uzun fakat ben onla
rı atlayıp ben bugün için önemli olan noktaya 
geliyorum. Bugün Borasit madeni, sun'i gübrede 
zirai mücadelede kimya sanayiinde, boya de
terjan, izole sanayiinde, seramik sanayiinde kul
lanılmakta olup, dünya istihlâki her sene % 10 
artmaktadır. Ayrıca bu madenin yalnız bizde 
bol miktarda bulunan öolomanit cinsi hiç tasfi
ye edilmeden doğrudan doğruya cam elyaf sa
nayiinde kullanılmaktadır. Biz cevheri dışarıya 
satıyoruz, fakat ne işe yaradığını araştırma zah
metine katlanmıyoruz. Dahası var, Diyarbakır'
da Amerikalı larnı ikili anlaşmalara göre kur
dukları füze izleme radarları ve diğer hassas ci
hazlarla ilk atılan sputniklerin bor elemanlı bir 
yakıt kullandıklarını spektroskopa ile meydana 
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çıkarıyorlar. Tabiî bundan bizim haberciniz yok. 
Hemen araştırmalara başlanıyor, bugün artık 
Borun hidrojen ile birleşiminden gayet hafif, fa
kat kalori kıymeti çok yüksek olan bir katı ya
kıt verdiği anlaşılmıştır. Yalnız bugün bıı-
îiiiıı elde edilmesi pahalı oluyor. Bu askerî alan
da kullanılması için bir mahzur teşkil etmez. Fa
kat yarın bol ve ucuz olarak elde edilmeye bal
lanırsa bu yakıt ticari alanda geniş olarak kul
lanılacaktır. Bu gerçekler karşısında şimdi yine 
eski şirket ortaya çıkıp yabancı sermaye ka
nunundan ve daha sonra da maden kanunundan 
faydalanarak, hemen faaliyete geçiyor ve bugün 
halkın elinde bulunan arama ruhsatlarını ucuz 
fiyatlarla alıp, 110 milyon ton değerindeki cev
heri ihtiv eden sahaları kapatmak üzere Ma
dan Dairesine başvuruyorlar. Senede üç/bin ton 
satamazsınız ve Türkiye'de borasit yoktur de
yip, sonra da bizimi satışımızı önlemek için bu 
madeni stratejik madenler listesine aldıran bu 
yabancı şirket şimdi tekrar Türkiye'ye gelip 
110 milyon ton bor maden cevherini ihtiva eden 
ya talkları ele geçirmek için teşebbüse geçiyor. 
İmtiyazları ele geçilsinler gerisi çek kolay. Çün
kü sefirlerin ve konsorsiyumun baskıları baslar. 
Bunları bize para vermek ve yardım için pazar
lık konusu olarak öne sürerler. Konsorsiyuma 
giden Maliye Bakanı herşeyien haoer^iz, onlarla 
müzakereye oturur. Br.<jün konsorsiyumda mü
şavir olarak çalışan Mr. Wilkmson bu borasit 
şirketinin hissedarlarındandır.» 

Şimdi sayın senatörler, görülüyor ki, bu ha
kikaten hasat bir mesele değildir. Bilhassa açık
ça yani gizli bir rapor da okumuyorum, açıktır. 
Meselâ Ansiklopedi Britanica'yı açtığınız za
manda bu yardımla ilgili içerisinde birkaç ma
kaleye rastlarsınız. Okuduğunuz zamanda Ame
rikanın dünya ticaretini nasıl kontrol ettiği üze
rinde bilgiler vardır, içerisinde. Bunlardan bir 
tanesi de şöyle söylüyor arkadaşlar, meselâ di
ğerleri arasında, NATO diyor. Bunu.ıla ilgili ol
duğu için söylüyorum, NATO diyor NATO'da 
stratejik maddeler bu Cocomla işbirliği yapmak 
suretiyle stratejik maddeler listesine aldırıyor. 
Veya kontenjan vermek suretiyle meselâ Ameri
ka bu maddeden şu kadar satabilir, filanca 
memleket şu kadar satabilir. Bu suretle dünya 
ticaretini kontrol ettiklerini açıkça ilân ve be
yan etmişlerdir ki, bu makalelerin yazardan 
Amerikalıdırlar. Şimdi bu bakımdan biraz ev

vel bir arkadaşım ifade ettiler. Hakikaten bi
linçli olursak, kimlerle mücadele ettiğimizi iyi
ce bilirsek bunları yenmememiz için bir sebep 
j oktur arkadaşlar. Ama şimdiye kadar olduğu 
gibi bilinçsiz bir mücadeleye girersek karanlık 
içerisinde bunun ne olduğunu ve düşmanın kim 
•olduğunu, mütearızm kim olduğunu bilmezsek 
ona karşı gerekli savunma tedbirlerini almakta 
geç kalırız ve güçlük çekeriz. Bu bakımdan bu
nu çok iyi etüdetmek ve hakikaten rüşvetse 
rüşvet arkadaşlar, hibe ise hibe dış ülkelerde an
laşmalar, askerî bir anlaşma içerisinde baskı ise 
o şekilde, her türlüsünü yapabilecek güç ve kud
rettedirler. Bunu bilelim ve ona göre kendimizi 
güçlü kılalım ve teçhiz edelim. 

Şimdi bir hususu daha belirtmek istiyorum: 
Şimdi bütün bunların sonuna bir ek, Eski bir 
ÎVîaden Kanunu var. Maalesef kifayet etmiyor 
yeterli şekilde mücadele etmeye. Peki ne yapa
lım. Yepyeni bir Maden Kanunu yapmamız lâ
zım. E hazır. Fakat senelerden beri yine rapor
dan okuyoruz, böyle bir kanunun çıkma ihtiyacı 
belirtilmiş fakat bir türlü çıkamıyor. Bir örnek 
daha vermek istiyorum bu fikrimi açıklamak 
bakımından. Biliyorsunuz arkadaşlar burada 
Kromit yolsuzluğu diye 1962 senesinde bir tar
tışma geçti. Bu kromit yolsuzluuğnun içerisinde 
Türkiyeden Amerikalılann mahkemede olan bir 
dâva idi o zamanlar, 1,5 milyon dolar kadar bir 
alacakları kalmıştı. Ziraat Bankası bu alacağı 
vermemek üzere direniyordu. Mahkemeye müra
caat ettiklerinde mahkeme haksızdır bu talebi
niz diyordu.. Bunun üzerine evvelâ Amerikalı
lar süratle Amerikan menfaati diyerek - arka
daşlar haksız olmasına rağmen Türkiyede bu iş 
mahkemede olmasına rağmen Amerikalılar ken
di Parlâmentolarından süratle bir kanun geçir
diler. Ve bu kanun Türkiye'deki bu 1,5 milyon 
doları tahsil etmek içindi. Ve bu kanunun mahi
yeti şu idi: Eğer Amerika Yardım için bir ül
keye yaptığı, .yardımda bulunduğu bir memle
ketten alacağı varsa bu kanuna göre Amerikan, 
Cumhurbaşkanı Amerikanın güvenliğini ilgilen-
dirmiyorsa, tehlikeye düşüraıüyorsa bu yardımı 
tamamen durdurabilecektir. 

Bu kanunu' süratle çıkardılar, haksız ol
masına rağmen ve bu kanunla Türkiye'ye baskı 
yapmak suretiyle o zamanki - inönü Başvekildi 
VĞ A. P. ile C. H. P. Koalisyon halinde idi - bu 
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kanunu süratle buradan baskı yapmak suretiyle 
Türkiye Parlâmentosundan bir kanunu zorla çı
karmak suretiyle millî çıkarlarını aldılar. Ve 
bunun hizmetini Amerikan Parlamenterleri ken
di balkına sağlamış oldular. Ama bizde, biz 
maalesef bu şuura girmiş olmadık. Henüz bu 
şuur içerisinde değiliz. Şimdi raporu okuyorum, 
diyor ki Türkiye bir hukuk devletidir. Peki Tür
kiye hukuk devletidir ama bu hukuk devleti içe
risinde evvelâ Türkiye'nin kendi çıkarlarını on
dan sonra yabancı ülkelerin çıkarlarını düşün
memiz lâzım. KaldıM Anayasamızda da sarihtir, 
arkadaşlarımız 130 ncu maddeyi gayet sarih şe
kilde söylediler. Şu halde bu kanunun süratle çı
karılması ve yine raporda bir ifadesi alınan kim
senin Marmara Denizi bir yabancıya hediye edi
lir mi diyor. Yabancının kontrolü altına verilir 
mi diyor. Hakikaten öyle. Deniz kadar zengin 
madenler. Hem de bunlar sodyumlu cinsinden 
ki daha üstün vasıfta şu halde bunları ne yapıp 
yapıp Türk Ulusuna kazandırılması lâzımdır. 
Biz bu inançtayız. Kanun eıkarmaksa çıkarmak, 
ama bunu süratle yapalım ve bunları bu yaban
cı şirketlerin eline bırakmıyalıım. Bunlar Türk 
Milletinin hakikaten kalkınma gayretinde bü
yük hizmetleri olacak madenlerdir ve her gün 
geçtikçe bunların önemi ve itibarı artmaktadır 
arkalarlar. Senede % 15 nispetinde artmakta
dır bu bor madanmin kullanılışı. 

Şimdi benden evvellki arkadaşım bahsettiler, 
16 Mart 1960 tarihli Resmî Gazetede yayınla
nan 6/11140 sayılı bir kararname var. Bu karar
name Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanmış 
ve malûm şirket, yine bu şirketlere bir imtiyaz 
veriyor. Fakat yabancı sermaye kanaliyle giri
yorlar bu sefer. Yani Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığındaki kapı kapanmış. Fakat bu se
fer çevirmiş etrafını oradan giriyor. 

Bu da gösteriyor ki. kanımca gösteriyor ki 
bunlar kapıdan kovsan bacadan geliyorlar. Çün
kü önemini kavramışlar. 

Bir sonuç daha çıkarmak mümkün. Maalesef 
kararname imzalanıyor ama iki bakanlık arasın
da koordinasyon yok. Bakanların durumunu ben 
biliyorum. Netice itibariyle ayak üstü getiriliyor. 
Bir bakanlık hazırlıyor kararnameyi, aman şunu 
imzalayıver deniyor, öbürleri üzerinde durmu
yor. Fakat daha evvel bu kararnameler hazırla
nırken bakanlıklararası ilgili dairelerin muhak

kak surette koordinasyon yapması lâzım. Ve bu 
koordinasyon eksikliği de kendini açıkça gös
termekte. 

Rapora bakıyoruz Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı böyle bir imtiyazın verilmesine taraf
tar değil. Ne getirecekler?.. Aynî yardım, aynî 
sermaye olarak biri 3,5 milyon, öbürü de 6 mil
yon lira civarında para getirecekler, nakit ola
rak. Zannetmiyorum o kadar para getirsinler. 
Çünkü bunu izlemeye Maden Dairesinin gücü 
yetmez. Yok, böyle elemanı yok. Neyi ne kadar 
getirdin diye kontrol edemiyor. 

Aynî odarak getirileni ise kontrol etmek he
men hemen imkânsız. Hattâ ben eternitle ilgili 
olarak memleketimize gelen yabancı sermayenin 
bir pikap arabasını 13 bin dolar gösterdiğini 
gördüm arkadaşlar. 13 bin dolar gösteriyor. 13 
bin dolara araba olur mu? Otobüs bile yok 13 
bin dolara. Ama göstermiş ve girmiş memleket 
içerisine. Masa, sandalye getiriyorlar ve bunları 
da aynî sermaye ollarak gösteriyorlar. 

Şimdi bu da olduğuna göre 10 milyon Tl. sı 
aşağı - yukarı bir milyon dolar yapar. Biz bunu 
artık ayıramazsak, yani bu işin önemi ile orantılı 
olarak ayıramıyacak olduktan sonra o zaman de
mek ki, bu işleri yürütmemize imkân yok. 

Sonra bu şirketlerin dünya üzerindeki faali
yetlerini ve güçlerini ve Türkiye'de nasıl faali
yet gösterdiklerini, 35 sene içerisinde sadece bir 
sene 3 500 lira kâr gösterdiklerini arkadaşlarım 
anlattılar. Şu halde hepimizin çok uyanık bulun
mamız lâzım. Kontrol teşkilâtımız etkili değil, 
yeterli değil. Şu halde bunu hangi teşkilât kont
rol edecekse bunların ne iş yapacağını bilmeli
dir. Maden Dairesi, Maden Tetkik Arama Ensti
tüsü, bunlar muhakkak surette iyi bir şekilde 
takviye edilmeli ve aynı zamanda bilinçlendiril-
melidir. Bilmediğimiz bu konuları tetkik ederek 
öğreniyoruz. Maden Dairesinde ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığında tahmin ediyorum 
ki, dosyalarla evrak var bunlar hakkında, bilgi 
var. Bunların o dosyalardan çıkarılarak broşür
ler halinde bakanlık mensuplarına, bilhassa ilgi
lilere dağıtılmasında büyük fayda mülâhaza edi
yorum. 

Bilinçli olursak bunu her kademede önliyebi-
liriz. Şimdi tetkik ediyorum raporu. Raporda 
şöyle diyor; o makamı işgal etmiş olan bir yük
sek memurun ifadesine bakıyorum haberi yok. 
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Bir başkasına bakıyoruz onun haberi var, ayrıl
mış. Yahut onunla ilgili değil, müşavir ollarak 
bulunan bir başkası hakikaten bu işin önemini 
kavramış ve koruma temayülünde. Öbürü aldırış 
dahi etmiyor. Demek ki, aynı bilince sahip de
ğil. Ama yabancı ülkelerin memurlarına bakıyo
ruz biliyor?. Raporun içerisinde mevcut bunlar 
arkadaşlar. O arkadaşların ifadeleri burada ra
porda var, ezbere konuşmuyorum raporun içe
risinde hepsi. Raporu okuyan arkadaşlar sözleri
me iştirak edeceklerdir ama okumamış olanlar 
için bir şey söyliyecek değilim, hepsi raporun 
içerisinde yazılı. Bu bakımdan bunları muhak
kak surette bilinçlendirmek ve her kademesiyle 
bakanlıklann en küçük memurundan en yüksek 
kademeleri işgal edenlere kadar millî şuura ve 
bunun bilincine varmak lâzım. Aksi takdirde 
bu dâvayı kurtaramayız arkadaşlar. Çünkü ka
pıdan kovsak bacadan geliyorlar. 

Ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Ge
rek anlaşmalar, gerek kararnameler, bunlar 
resmî gazetelerde yayınlanmış ve maalesef ya
bancılar buralara koyacakları, bu anlaşmalara 
ve kararnamelerde yer almsı lâzımgelen keli
melere kadar anlamlarını ölçüyorlar, biçiyorlar, 
tartıyorlar ona göre koyuyorlar. Maalesef biz 
bunların ne anlama geldiğini ve bize ne kadar 
ağır külfetler yüklediğini ve sonunda milletçe 
bize nelere malolduğunu bir türlü anlıyamıyo-
ruz. Resmî gazeteler, şu tarihten şu tarihe ka
dar hepsi önümüzdedir, onları tetkik ettiğimiz 
zamanda maalesef acı ile içimiz burkularak 
görüyoruz. Bunların hepsi birer gerçektir. Ei-
linçli olarak bunları tetkik etmemiz ve bun
dan sonra yapılacak olan anlaşmalarda hiç ol
mazsa millî çıkarlarımızı ön plânda tutarak 
ne veriyoruz, karşılığında ne alacağız terazinin 
kefesine koyalım ve millî çıkarlarımız eğer 
bunun alınması tarafına ağır basıyorsa kabul 
edelim. Yok eğer millî çıkarlarımız aleyhine 
ise, bunu reddedelim. Ve böyle bir anlaşma 
3,5 milyon dolar için veya bir milyon dolar 
için memleketin milyonlarca ton rezervini yüz 
sene, ikiyüz sene hattâ beşyüz sene - bâzıları
nın ifadesine göre - Türkiye'nin altın değerin
deki rezervlerini yok pahasına yabancıların 
imtiyazına vermiyelim. Saygılarımla. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Termen, Komisyon Baş
kanı; buyurun : 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI Zİ
YA TERMEN (Çanakkale) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; müzakere etmekte 
bulunduğumuz konu sayın iki senatör arkada
şımızın verdikleri önerge ile kürsüye ve bir 
araştırma konusu yapılarak da bugünkü müza
kerelere mevzu teşkil eden, mühim bir konu
dur ve özü, iki unsur ihtiva eder. 

Bunlardan birincisi, (Hükümet, son gün
lerde, bor mineralleri üzerindeki icraatiyle, 
şüpheli hareketler içindedir, bunların ne oldu
ğunun tahkiki gerekir anlamına gelmek üze
re, bir paragraf fikri ile, 

ikinci ve yapıcı bir yön olarak da, bu şart
lar altında inlemekte bulunan bor madenleri 
mevzuunda, Parlâmento olarak, tedbir alın
mak lâzımdır, fikri. 

Komisyonumuz bu Önergenin bize tahmil 
ettiği vazife çerçevesinde, itiraf edilmek lâzım
dır ki, bihakkın vazife vermiştir ve ortaya, ta
mamen tarafsız bir eser koymaya, muvaffak 
olmuştur. 

Meselenin Türk umumi efkârına intikali, 
C. H. P. Sayın Genel Başkanının, İstanbul 
kongresindeki beyanı ile başlıyor. Bu beyan, 
iktidarda bulunan Hükümeti, bir yönde, âde
ta töhmet altında kılan, töhmet altına sokan 
bir beyandır ve komisyonumuz bu beyanın, ik
tidar ve muhalefet olarak, çeşitli basın toplan-
tılariyle devam eden revişini dahi kaale alma
dan, sadece göreve başladığı günden itibaren, 
mademki bor mineralleri üzerinde, işbaşmdaki 
Hükümet olumsuz birtakım işlerin içine gir
miştir, ciddî tahkikler gerekir denilmekte
dir. Objektif bir anlayış içinde, biz Maden Da
iresinde dosyaları, bir yıllık zaman içinde ince-
liyerek ve dosyaların tetkikinden ayrı olarak 
da Türkiye'de maden konusunda, bor konusun
da, bize bilgi verebilecek 5 muktedir kişiyi bu 
önergenin sahibi ve bu önergenin sahibi sıfatı
nın yanında, bu önergenin gereklerinin de ta
kipçisi mevkiinde olan Sayın Topaloğlu arka
daşımızdan talebettiğimiz 5 kişi halinde, ayrı 
ayrı dinledik. Bu 5 kişiye ilâveten, bir 5 kişi 
de, Hükümet icraatını iş hayatı içinde bilen, 
takibeden yetkili zevat arasından seçerek ce
man 10 kişilik bir kadro marifetiyle, objektif 
bir dosya tetkiki ve ilâveten kanaaat tetkiki
ni de ihmal etmiyerek, görüş ve temenni ha-
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mulesini de eklemek suretiyle, raporla, tam ta
rafsız anlam içinde, huzurunuza getirdik. 

Sayın Tunçkanat arkadaşımız, komisyon 
başkanı olarak, çok iyi bir rapor getirilmiştir, 
tertip ve münderecatı, takdire lâyık bir rapor 
hazırlanmıştır, şeklinde başlıyan konuşmaların
da fakat başkan, taraf tutmuştur diye, ayrı 
bir hükme yönelmişlerdir. Böyle sezdik dedi
ler. Ben, taraf tutmuş bir başkan değilim. Ben, 
komisyon faaliyetinin sevk ve idaresinde, ka
nunların muradının, kanunların sarih tarifleri
nin dışına çıkarak komisyon huzurunda beyan
larda bulunan bâzı müşahit zevatın, kanun bil-
memezlikten gelen sebeplerle taşmalarına ve 
afakî, indî birtakîm mütalâalar serd etmeleri
ne karşı uyandırıcı ikazlarda bulunmak mev
kiinde bir insandım. Onun için, müdahalelerim 
taraf tutuyor gibi bir çeşni içine bizzarur girer. 
Faraza «maden sahalarını ecnebiler ellerinden 
alalım, Anayasanın 130 ncu maddesi, madenleri 
devletin diye ilân etmektedir» diyenlere, doğru
yu ve mer'i kanun hükümlerini ihtar, etmişsem 
bu. taraf tutmaya imâle edilemez. Kanun dışı 
fikri burada, 2 saattir görüşen kıymetli arka
daşlarımızda da görüyoruz. Anayasa, devletin iş
leyiş şeklini tarif ve teçhiz eden, prensipler vaz'-
eden kitaptır. Sair kanunlar, bu yasalar gölgesinde 
hikâyesinde, paralelinde yeni mevzuatlar orta
ya kor. 

Maden Kanunu diye bir kanun vardır ve 
Türkiye'de uzun yıllardan beri ayaktadır. Çeşit
li istihsaller görmüş 1876 dan gelen bir kanun
dur. Maden Kanunu, ferde, maden işletme hak
kını hak olarak sarahaten tanıyan bir kanun
dur. Ve Anayasa, işin esasi, teorik yönünü ilân 
etmiş maden sahaları esasta benimdir demiştir. 
Ama bir devletin, millî hudutları çerçevesinde
ki bilcümle madenlerin işletilmesinde devletçi, 
inhisarcı, monopolcü bir anlayışla çalışmasının 
imkânsızlığını sezen devlet yani kanun vazıı, ma
den üzerinde ticaret yapma hakkını, ferde tanı
mıştır. Çünkü sosyalist devletler dâhil, demok
ratik ülkelerin tamamında, bu böyledir. Ancak 
komünist ülkelerde, maden konusu, şahıslara, 
şirketlere hak olarak tanınamaz. Tüm mânada 
devletindir; mutlak devletindir. Bâzı sosyalist 
memleketlerde dahi, maden konusu, devletin 
olarak aynen Türk Kanunları gibi tarif görmek
tedir ama, yabancı devletlerin büyük firmalariy- ' 
le işbirliği yapılarak, büyük istihsallere geçilmek 

işi de, özel kanunlara bağlanarak, müsamahalı 
bir uygulamaya, hedef kılınmıştır. Avrupa dev
letleri maden işletme teammüllerinin, örflerin, 
gidişatının ne olduğunu iyi tetkik etmiyen arka
daşlarımızın, Türkiye'ye, Maden Kanununa gö
re maden işletme hakkını iktisap etmiş bir Türk 
ferdinin yanma gelen Avrupalı sermayenin, 6224 
sayılı Kanunla, Türkiye'ye girdiği unutularak, 
ve 6224 sayılı Kanunla, bir Türk şirketinin iş
birliği yapması halinin, kanunilik ifade ettiği 
millete, halka duyurulmak istenmiyerek, Anaya
sanın 130 ncu maddesine göre, (nasıl olur da 
ecnebi, Türkiye'ye girer ve maden ticareti yapa
rak milyonlarca soygun vurur) anlayışını ileri 
sürmek ve bunu, aylardan beri Türkiye'de mubah 
bir noktayı nazarmış, rağbete mashar olması 
mutlak mânada bir konuymuş gibi ve (sanki Tür-
kiye^de, başka aklı erenler yokmuş gibi) istis
mara yönelmek, hakikaten bâzı çevreler için doğ
ru bir hareket sayılmamak icaJbeder!.. 

Türkiye'de madenler devletindir. Fakat he
men arkasında, Türkiye'de fertler, girketler ken
di adlarına, maden sahası iktisap ederler, işle
tirler, hükümlü, ayrı bir kanun vardır. Türkiye'
de, her sanayi branşına yabancı sermaye girdiği 
gibi, maden konusuna da yabancı sermaye, girer. 
Beğendiği maden sahasında, Türkle işbirliği ya
par, istihsal eder. Satar.. Gümrüklerden çıkan 
mal, tondan sonraki 100 kilogramlarına kadar 
otomatik basküllerde tartılı olarak çıkmaktadır. 
Kimse tek kuruş kaçıramaz ve asıl işin güzeli; 
bu ihraç olunan maddelerin bedeli, gemiye FOB 
olarak yüklenmeden evvel, Türk millî banka
sına gelmeye mecburdur. Türkiye'de Limanları
mızdan gürül gürül maden ihraç olunuyorsa; 
madenlere, tamamen ve tamamen kaçırılmakta 
olan bir servet nazariyle değil, bedeli, Türkiye'
ye önceden gelmiştir diye bakmak, daha isabetli 
daha teşvikkâr bir hareket ve beyan olur. 

Burada, bir nokta bir şüphe vardır: Maden
cilikte suiistimal, mümkün değil midir? Yani 
yabancı firma Türkiye'den maden çıkarıpta, bü
yük paraları, devletten kaçırabilir mi? Türkiye'
den çıkmakta olan her konuda, yalnız maden 
değil, faraza canlı hayvan ihracınızda dahi suiis
timal, düşünülebilir, tahakkuk edebilir. Fakat 
Türkiye'de, bir devlet var, bir nizam vardır. 
Ve Türkiye'den gitmekte olan malların değeri 
dünya piyasasına göre, kontrol altındadır. İs
tanbul'daki Madenciler Birliğinin ortaya koy-
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duğu rakamlar Halifaks, Kebek, Filadelfiya, 
Amsterdam, Londra, Napoli gibi büyük maden 
alım satım merkezleri satışlarını üslûp yaparak 
piyasa rayiçlerinin vasati fiyatlariyle sevk gören 
bir sisteme bağlıdır. Arkadaşlarımız, mütemadi
yen, farazi şekilde yabancı sermaye aleydan 
bir noktayı nazarı benimsemişlerdir. Bu, bir 
görüştür. Bunu da hürmetle ele almak mümkün
dür. Ancak, mutlaka yabancı sermaye aleyhtarı 
görüşün doğruluğu ve dünyada 136 medeni hu
kuk devletinin 118 inde cari maden nizamları
nın ve ihraç problemlerinin içinde olan Türki
ye'ye ve Türk halkına, yaJbancı sermayenin 
aleyhtarı olmak yanında madenler yoluyla, fu
kara Türkiye'nin sömürüldüğünü telkin etmek, 
katiyen, hakikatle ilgisi olan konu değildir ve 
olamaz!.. 

Komisyonumuz, karşısında, bir yabancı şir
ket görmektedir. Yabancı şirketin Türkiye'ye 
giriş şekli, tetkik olunmuştur. Yabancı şirket 
Türkiye'ye ayakta olan başka bir kanunla, mer'i 
bir kanunla girmiştir. Yalnız arama için 10 mil
yon lira harcıyacağım demiş, 9 milyonunu har
camıştır. 4 sahada sondaj yapmış, Devletimizin 
dahi, onların bulduğu tarihe kadar bilmediği, 
hattâ şüphelenip vaktiyle etütler yaptırdığı, ama 
şöyle veya böyle, (buralarda maden yoktur) di
ye, Devletimizin MTA olarak elini çektiği bu sa
halarda, bu ecnebi firma, sondajlar yapmış 7 
milyon lirayı sadece, ve nakden, sondaja harca
mıştır. Bulmuştur... Bulduğu madeni etap, etap 
yükselterek, bugün kendi beyanına göre 100 mil
yon ton, MTA nm, (sondajların aralıklarındaki 
masif mânayı yekûn etmek suretiyle) 400 mil
yon ton dediği, dünya için hakikaten çok mühim 
ve rakipsiz bir yekûnu, rezerv miktarını, müteh-
zahir hale getirmiştir. 

Türkiye'nin bor konusunda istikbali, hakika
ten sağlamdır. Ancak, bir madenin varlığı ve o 
madenin sadece Türkiye'de var oflup ihracedile-
bilecek hale getirilmiş olması hali, garantisini 
teşkil etmez. Bütün dünyada problemler, büyük 
firmaların, büyük tröstlerin emrinde ve esare-
tindedir. Bütün dünyada alım satım aksiyonları, 
pazarlar ve fiyatlar, dev firmaların, büyük tröst
lerin, emrinde ve kumandalarmdadır. Bütün 
dünyada, altın, yani aksiyon muharebesi vardır.. 
Nasıl bir petrol muharebesi var, bir de altın, iş 
muharebesi vardır, kazanç muharebesi vardır; 
sermayeyi işletme muharebesi vardır. Sermaye 

daima nazlıdır; sermayenin gelecsği ülkelerdeki 
problemler, geniştir, çoktur. Faraza Türkiye'de, 
kurşun madenine işletme sermayesi mi istiyoruz? 
Dünya daha elverişli kurşun madenleri arıya-
caktır. Manganeze mi sermaye istiyoruz. Daha 
zengin, daha müsaidini arıyacaktır. Ama bor ko
nusunda, konu başkadır. Bütün dünya şu günkü 
jeolojik hakikatlerin takdimi olarak, denilebilir 
ki, rakipsiz avantajlara sahiptir. Bor, rezervi ko
nusunda ve sodyumlu oluşundan ötürü Devlete 
geniş imkân sağlıyan, niteliktedir. Türkiye'nin 
bordan, asırlarca ekmek yemesi ve hattâ kalkın
ma plânlarının dahi, bu büyük mevzuu, büyük 
istihsale hedef yaparak başarması, teorik olarak, 
mümkündür. Avrupa ihtiyacını teşkil eden bir 
milyon ücyüz bin tonluk yıllık ihtiyacın tamamı
nın, Kaliforniya'ya göre daha yakın olan Tür
kiye'den verilmek suretiyle imlâsı, Türkiye'ye, 
çok büyük kazancın girmesini va'detmektedir. 
Bordan giren paradan, bir kuruşu dahi, hiçbir 
yabancı şirket, kaçıramaz. Kürsülerde, meselele
ri, radyo vasıtasiyle halka duyururken, halka 
menfi tesir yapacak konular olarak hitap ve in-
tihabetmek yerine, kanunların sözcüsü halinde, 
kanunların hakiki durumunu ve gidişatın, tatbi
katın, nelerden ibaret bulunduğunun duyurul
masına hizmet vermek, isabetli ve şerefli görev 
olur. 

Fiyatta hile? Anlarım, bu mümkündür... Ama 
bütün dünya piyasasının her aylık endekslerin 
neşir gördüğü bu tarihte, fiyatlarda nihayet, bir
kaç dolarlık küçük farklar çalmabilir. Her halde 
büyük miktarlar bellidir, kaçırılamaz. 

Muğla civarında çalışan Fransız firmasının, 
35 seneden beri bir krom firması halinde çalış
tığını, biliyoruz. 3 500 lira kâr etmiş, otuz beş 
sene zarar etmiş; bu gayrimümkündür. Bu gay-
rimümkündür ama, Muğla'da bir Devlet, bir 
deftarlık vardır. Muğla'da, Maliye müfettişleri 
vardır. Muğla'da, kanun vardır... Muğla'da, li
manda (Grökova'nm sağındaki bir küçük iskele
den bindirilir) her geliş gidişte, Devletin güm
rükçüleri, vapurun gelişinden hareketine kadar, 
kartal gibi, işlerinin başındadırlar. Krom zarar 
edebilir ama, yeni sermaye girişlerinde, mutlak 
kâr vardır. Çünkü Devletin Plânlama Teşkilâtı 
300 kestiyondan ibaret bir formülle her giren 
sermayeyi, didik didik didikler. Fizibilite rapor
larının müspet mânada ortaya konmaması halin
de, Devlet Plânlama Teşkilâtının Türkiye'ye bir 
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yabancı sermayeyi kabul etmesine, imkân yok
tur. Vatanperverliği, sadece ithamlarla, kürsü 
adamları olarak, ben Ziya Termen olarak veya 
bilmem hangi arkadaşım olarak, münhasıran ele 
almalı değiliz; vatanperverliğin diğer hat ve ka
naatlerinde de, pek çok görevli vardır, hepsi iha
net erbabı, ve yabancı sermayeyi Türkiye'ye 
kasten sokan, Türkiye'yi sömürtmek için sokan 
bir kadro olarak, dile dolanamaz.. Bu iddia, 
gayrimunsif bir hareket teşkil eder. Yabancı 
sermaye, bütün dünyada olduğu gibi, Türki
ye'ye de gelecektir. Gelmesinin faydası var
dır yahut, yoktur fikri, iki ayrı ekonomik gö
rüştür. Bu görüşler, Devletin siyasi şekline 
bağlıdır. Avrupa'da, sosyalist açıdan yer alan 
devletler dahi, yabancı sermaye konusunda, bü
yük hassasiyet ve kabul tatbikatı içindedirler 
ve maden konusunda, yabancıyı az müşkülât
la sokarlar. Komünistler ise, esasen, maden ko
nusunda ve bilcümle sektörlerde, yabancı ser
maye müdahale ve iştiraki talebi içine giremez
ler. Ancak ve fakat, bizzat komünizmin büyük 
mümessilleri dahi, bâzı sektörlerde, demokra
tik ülke kapitali ile işbirliği haline girmekte, 
beis görmemektedirler. Mütaaddit bütçe ko
nuşmalarımızda arza çalıştık. Senede 650 bin 
ünitelik (Fiat Fabrikası) mamullerinin, Mos
kova, caddelerinde dolaşmaya başlamakta oldu
ğu günleri yaşıyoruz. Viladivostok'ta, ikinci 
Coca Cola fabrikasının mamulleri içilmektedir. 
Ruslar Amerikalılardan patenti almışlardır. İh
tiyaç karşısında, yabancı kapital, her vakit her 
ülkeye girecektir. Yeni, müstakil devletler ola
rak görülen Afrika Devletleri milliyetçi bir açı
dan, tamamen milliyetçi anlamda, Avrupa'yı 
def eder anlamda bir politika benimseyerek dev
letlerini kurmuşlardır, fakat dört ay sonra, ay
nı Avrupa'ya, (aman geliniz) diye, yalvarmaya 
da başlamışlardır. Bir Devletin bütün işlerini 
kendisinin halletmesine maddi imkân yoktur. 
Türkiye maden konusunda yabancı parasına ve 
tekniğine, muhtaçtır, makina ithaline, muhtaç
tır. Teknik Know-how'a muhtaçtır. Ve hattâ, 
istihsal edilen malı değeri fiyatında satabilme
nin, dış pazarlaması imkânlarına muhtaçtır. Mü
hendislerimiz vardır; madenlerimiz vardır, ama 
yeraltında, beşyüz metre binbeşyüz metre yer
altında, bulvarlar açarak madeni çıkartmak, li
mana götürüp müşterinin ayağında teslim et

mek hali, bazen devletlerin de kadrolarının da, 
ağır basarak, belini büker. 

Aziz arkadaşlarım: Türkiye'de 42 bin ma
den müracaat sahası vardır, 382 tanesi işliyor. 
Bunun 350 tanesi primitif metotlarla, (kazma, 
kürek, el arabası) ile faaliyettedir. Sonra, Tür
kiye'yi kalkındıracağız diyoruz, birtakım teo
riler peşinde, nerede ise, Holânda gibi lâle ye
tiştirip, lâle satarak zengin olmayı hayal edi
yoruz. Ayağımızın altında, cihanı besliyecek, 
asırlarca besliyecek, maden yatakları var, her 
cins madeni, Tanrı, bu topraklara cömertçe ver
miş, jeolojik yapı, büyük vait içinde; 40 bin 
müracaatın üçbin tanesi, net olarak, muhteme
len, işliyebilir karakterde. Fakat lâzım olan 
para da, 30 milyar liradır. Bu madenleri, Tür
kiye, hangi sermaye ve süratle, çağdaş ülkülere 
hedef yapabilecektir? Edebiyat olarak söylü
yoruz, hangi imkânlarla, refaha yetişeceğiz? 
Kredi alırsak, müflis Devlet deniliyor, doğru
dur. Bir memleketin toprakları altında, mil
yarlık maden hazineleri varsa, bu memleketin 
ekipleri, Avrupa piyasalarında kredi almak 
için, dolaşamaz bu netice, hazindir. O halde ya
pılacak iş, maden konusunda, Avrupa sermaye
cinin, mâkul ölçülerle Türkiye'ye girmesine yar
dımda aranmalıdır. Evet., ingiliz şirketi bor 
konusunda, Türkiye'ye girmiş. Fakat Devletin 
uzun kontrolünden sonra girmiş ve hangi kanu
na göre girmiş? 6324 sayılı Kanuna istinaden. 
Maksadı, maden. Girişi, müsaadeli, faaliyetini 
Devlet olarak, dikkatle tetkik edeceğiz. Faali
yetinde muzir bir manzara gördüğümüz anda, 
teşrih edeceğiz; biz, Devletiz ve işletmekte olan 
maden de, Devlet olarak 130 ncu madde ile 
Devletindir diyeceğiz. O halde, gelir ihtiyacı
mız ile realitedeki işletme yürüyüşünü, paralel 
ve balanslı olarak, Devlet kontroluna sokmak 
mümkündür, işte bu noktada, C. H. P. li arka
daşlarımız diyorlar ki, bor konusunda, bor mi
nerali konusunda Türkiye'ye gelen firma iyi ni
yetli değildir. Hükümet olarak, bu firmanın 
işlerine, de yardım ediyorsun, sen de bunu bir 
nevi suiistimal ikliminin içindesin. Senato ola
rak, siz de bize emrediyorsunuz, bu ithamı 
araştırınız; uzun vaktinizi almak istemiyorum, 
cevabı gerekli çok mühim konular vardır, kısa
ca, birkaç hususu da arz edip, huzurunuzdan 
ayrılacağım. Muhterem Bakan, bu konuda, siz-
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ler için, gerekli muvazi cevapları, hazırlamış
lardır. 

Biz komisyon olarak töhmetle, hakikatleri 
konuşturduk. Kendimizden hiçbir şey ekleme
dik. Kim ne söylüyorsa, hattâ tutumumuza mu
gayir mânada dahi olsa, ses çıkartmadık, fi
kirlerimizi savunmaya yöneldik. Hele hele şu 
raporda, hiç kimse, bir tek gram ağırlıkta bir 
çiğ politikaya bu raporda yer verildiğini, iddia 
edemez. Bir siyasi partinin büyük başkanı kal
kıyor, bir Hükümeti, büyük bir töhmet içine 
sokuyor. Karışımıza senatörlerini dikerek, ko
nuyu, resmî şekillere ircaı, uygun görüyor. 
Bizler, âza seçildiğimiz andan itibaren, politi
kayı ve hissi bir kenara atarak, bir hâkim gi
bi nötr bir anlam içinde, meselelere, şerefle eği
liyoruz. Hattâ müştekiyi, yanımıza hâkim ola
rak almakta, (Sayın Topaloğlu arkadaşımızı 
kastediyorum) iftihar duyuyoruz. Raporun ha
zırlanmasında, her konuyu müştereken düşü
nüyor, kararlaştırıyor, yazıyoruz. Raporun 
yazılısında, en küçük itirazınız var mıdır di
ye, 'kendilerine defaatla sorduğum, vakıadır. 
Şu noktayı daha yumuşatıcı alabilirmiyiz gibi 
bir tekliflerinde, zaman zaman teklifleri öyle 
olmuştur. Daha yumuşak iklime girmek daima 
benimsediğim, uyduğum, bir tutum olmuştur. 
Çünkü, bu konuda, tarih huzurunda, büyük pro
paganda konularına itham ve istismar vesilesi 
teşkil eden bor minerali konusunun gereklerin
de, samimî olmak konuyu olduğu şekli ile arz 
ve takdim etmek, şarttır. Biz politikadan uzak 
çalıştık. Netice olarak arkadaşımız da, (tabiî 
neticedir) muhalifim dedi, «muhalifim demesi 
bizzarur yerindedir. Ancak ilk gün kendilerine, 
elinizde koz olarak ne varsa, Hükümet aleyhi
ne, işleyiş aleyhine, lütfedin, huzura getiriniz 
dedik. Cevap verdiler, (elimizde bir delil olsa, 
başka yollara, giderdik delilimiz yoktur.) dedi
ler. Demek ki, tamamen bir şüphenin siyasi 
tarraıkesi ile yüz yüzeyiz.. Bu konuda, bor mi-
narelleri konusunda, hakikatte, lâhik ve sabık 
hükümetler, ellerinden geleni normal ve tabiiyi 
yapmışlardır. Hükümetler memleket aleyhine, 
en küçük harekete tevessül etmemişlerdir. Dev
let memurları, normal paralelde görev vermiş
lerdir; bor konusunda Türk Milletinin endişe 
edeceği bir cihet, yoktur. Ancak, şimdi yeni 
bir mevzu karşımızdadır. Borları, ecnebinin 
elinden, mutlaka kurtaralım. Borların ecnebi 

elinden kurtarılması her vatanperver düşünce 
sahibi Türk'ün, ideal gayesidir. Ancak, ikti-
sabolunmuş bir hakkın, ecnebiden alınıp, Ha
zineye, Türk Devleti nef'ine iadesi ve teslimi 
hali, nasıl yapılacaktır mümkün müdür Bâzı 
aıikadaşlar diyorlar ki, 130 ncu madde sarih ve 
madenler, Devletindir.» Efendim evet, maden
ler Devletindir ama, bütün dünyada işliyen ya
taklı vagonların işlediği topraklar da sair Dev
letlerin olduğu halde, işletme kârı Fransızlann-
dır, ingilizlerındir. Banko Di Roma, merkezi 
Roma'da dır İtalyan dır ama, istanbul'da, Türk'
ten para kazanır. Bu, İtalyan parasıidır diye 
italya dışına italyan parası çıkmamış değildir, 
çıkacaktır, daima çıkacaktır. Şimdi, Devle
tindir ama, diğer bir kanunla, o kanun da Dev
letindir, bu milletindir, meşruiyet ifade eden 
bir kanundur; o kanunda Türk Anayasa hük
mü, 6224 sayılı diğer bir Kanunla, işi tevhidede-
rek, bir sosyete kuran, ecnebiye, maden saha
sı işletme hakkını vermektedir. Yıllık kâr ve 
faaliyeti, Devletin daimî kontrolündedir. Onun 
elinden bu hakkı nasıl alacağız G-asp mı ede
ceğiz, istimlâk mı edeceğiz? Bizi ortak et mi 
diyeceğiz? Bir holding kurup, (sen sahayı 
koy, biz de otoritemizi koyalım, müşterek bir 
işletmeye mi girelim diyeceğiz?) işte bütün 
bunların izahını, bu raporda, kanun emri ve 
kanaati olarak takdime çalıştık okuyan arka
daşlar, karara, kendileri gireceklerdir. Biz 
katî bir karar, vermedik; bir takdimin içinde 
kalmayı, usulen tercih eyledik. 

Son yıllar içinde, yabancı sermaye konu
suna hücum, artmıştır. Politikacılar, bu ko
nuyu, bir istismar vesilesi yapmaktadırlar. Bu, 
kendi açılarına göre, bir mücadeledir. Başka 
bir açıya göre, bütün dünyada cari, normal bir 
gidişin, iş ve kapital tatbikatının gereğinden 
ibarettir. Yabancı sermayenin gelmesi lâzım 
konularda, devletler sermayeyi celp için, ciddî 
çırpmışlar içindedirler. Yabancı sermayenin 
her nasılsa gelmiş de geri gitmesi icabedeni 
varsa, işte burada hükümetlere, akıllı vazifeler 
düşer. Ama maden hukuku, el tersiyle, (geldin, 
kabul ettim, aradın, para harcadın, buldun, 
şimdi bu benim, hadi git.) Demeyi, devletlere 
tanımamaktadır. Bunu Türk Devleti, diyecek 
midir? Der mi, demez mi? Derse, nasıl der? De-
mezse, niçin demez? Bunun kararını, Komisyon 
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Başkanı olarak, bendeniz, naçiz arkadaşınız de
ğil, kendi ölçülerinizde vereceksiniz. Bu Devle
tin, 709 yıllık, asil Devlet vasfmdaki hukuk 
anlayışı, esas olacaktır, mânayı, burada ara
mak iktiza eder. Türk Devletinin, böyle konu
larda, hukuka tam riayetkar hal ve mazisi orta
dadır. Nasıl halledileeekse, edilsin, biz komis
yon olarak, bu madenlerin. Türkiye'ye hazi
ne d biteri taşıdığını ancak bir hukuka dayalı bu
lunduğunu, belirttik, bu hazinenin kullanılma
sı hali ve gerekleri, Devletimizin, yani onun na
mı hesabına işlem gören Hükümetin yani ve ke
za, emin kuvvet bulduğu Yüksek Meclislerin 
görüş ve kararma bağlıdır. 

Aziz arkadaşlarım: Millet Meclisinde, Reşat 
Ösarda isimli sayın zat, bir firmaya verilen gi-
riş hakkı m teııkid etti ve Fransız Şirketinin Tür
kiye'de maden arıyacağından bahsile. buna ve
rilen müsaadenin, Maden Kanununa mugayereti-
ni çizdi. Maden Kanunu başka, 6224 sayılı Ka
nun başkadır. 6224 e göre, bu Fransız Şirketi, 
Türkiye'ye, sermaye getiriyor. Madencilikte ça
lışacağım, şu kadar para ile giriyorum, diyor. 
Bir Türk firması ile ileride birleştiği zaman, an
cak o tarihte maden sahası sahibi olabilir, ola
bilecektir. Bir Türk firması ile iştirak kaydet
mezse, bu firma, hiçbir zaman maden sahası sa
hibi olamaz. Maden Kanunu, bu konuya, mâni 
hüküm getirmiştir. Bu konunun bu kısa izahı
nı yapmıyarak, Sayın Reşat özarda uzun, velve-
leli, tantanalı bir konuşma yaptı, diğer parti 
sözcüleri de konuştular. O arada, «Mebuslar 
da memurdur,» dikkat buyurun, istirham ediyo
rum; «... Mebuslar da memurdur, memur olan
lar, ticaret yapamazlar. Senatör ve mebuslar, 
memur olmaya çok yakın olduklarından, maden 
ticareti yapmamalıdırlar. Ziya Termen de, Ço-
runı'da 16 tane bakır sahasına sahiptir.» demiş
tir. Çorum/da değil, benim Türkiye'nin 5 vilâ
yetinde, 64 tane, bakir, bakır saham vardır. Fa
kat, balar sahası deyince; işliyen, gürül gürül 
bakır ve para veren, sahalar anlaşılmamalıdır. 
Beyefendiler, bir sahanın maliyeti, Devlete ve
rilen 150 liralık: hare dan ibarettir. 150 liralık 
harcı yatırdınız mı, o saha, bir maden poligonu 
sisin olur. Hüner, o 150 lira ile iktisabedilen Ba
bada, bakırın kokusu bulunan sahada, bakırı 
bulabilmek ve istihsale muhatap kılabilmekle
dir. Ben Sayın Eeşat ösarda'mn 16 bakır saha
sı var diye takdim ettiği bîr madenci senatör ola

rak, 64 bakır sahamdan, harcad:ğım bir milyon 
liraya, rağmen, daha bir tanesinde, işlemeye sa-
lih bakır bulunduğunun ilmî delilini, elde ede
bilmiş değilim. Bu, sunu gösteriyor. Madenci
lik, büyük şans ve büyük mücadele ve sermaye 
işidir. Tanrı/mu hikmeti ile mücadele ve ara
ma sanatıdır. Herkes, eğer 150 liraya bir saha 
alıp, derhal maden bulsa, dünyada fukaralık kal
maz. Çünkü Türkiye, 700 küsur bin kilometre 
karedir. Ben Sayın özarda'mn memnu temenni
sine rağmen, maden aramama, devam edeceğim. 
Mahvolsam dahi arama teşebbüsüme devam ede
ceğim. Fakat politikacı olarak o arkada;, o şir
ketin meselesinden bahsile, nâbemevsim, isabet
siz, beni zengin madenleri olan bir senatör ka
bul edip, (senatörler madencilik yapamaz) gibi 
bir takdime hedef yapmak istemiştir. Bâzı Av
rupa Senato ve Meclislerinde, bâzı azalar, para 
mukabili, ezel şirket Heri takibe derler. Ham-
f"i->«Q-;m cyy. le iftiraya olsun uğramadığım 
için, müteşekkirim. Ancak ne var ki. ben, maden 
arama işime devam edeceğim. 

Komisyon konumuza avdet ediyorum. Rapo
rumuz, bihakkın politikadan uzak ve önergeei 
arkaiaşım-zm. tam rızası ile kaleme alınmıştır. 
P_ cmibclavak muhaliftirler. Bu rapor, Türkiye'
de iki şeyi ortaya koymuştur : 

i. G. H. P. nin bor konusunda ortaya attı
ğı mühim tarrake, tamamen isabetsizdir. Böyle 
bir konuda Hükümet, değil yabancılara yardım
cı olmak, politikadan korktuğu, çekindiği için, 
hattâ bâzı yönlerde, küçük Devlet memurları da
hi büyük hassasiyetin içine girmişler, kanun an
layışından, ayrılmışlardır. Hükümete mütevec
cih isnadın gayrivârit bulunuşu, Türk halkını 
sevindirmelidir. Milleti sevindirmelidır. Ve böy
le bir madene sahiboîduğumuzun imkânlarını 
da bize bu rapor, bu önerge vesilesiyle kazandır
dıklarından bu arkadaşlarımız, bir memnuniyet 
iklimine girmelidirler. Büyük Türk Milleti de 
büyük bir maden varlığına bu yolla muttali ol
muştur, sevinmelidir. 

Mâruzâtım bu kadardır. Saygılarımı sunu
yorum.. 

SUPHİ GüESOYTSAK (Tabiî Üye) — Bir 
sualim var Saym Başkan. 

BASK AİT — Buyurun Sayın Gürsoytrak. 
SUPHİ GÜESOYTRAK (Tabiî Üye) — Ma

den aramak mı daha masraflıdır, yoksa isletmek 
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ABABTIEKA KOMİSYONU BAŞKANI Zİ
YA TERMEN (Devamla) — 'Maden aramak 
masraflıdır, işletmek kolaydır. Çünkü, bulun
duktan scnra, kapital dâhilde dahi, kolayca bu
lunur. Mühim olan, madeni bulmak, varlığını is
pat etmek, rezervi tesbit etmektir. 

SUPHİ (ÎÜRSOYTRAK (Tabu üye) — 
ikinci sorum şu efendim. 

Büyük rezervleri olan, o ülkenin hayatiyeti 
için önem arz eden kaynaklar, yalnız sosyalist 
ülkelerde mi devlet tarafından işletilir, yoksa 
demokratik Batı ülkelerinde, bu rezervleri hak 
etmiş olsa dahi, devlet eline almış mıdır, örnek 
var mı? 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI Zİ
YA TERMEN (Devamla) — Demokratik ülke
ler dâhil bütün dünya ülkeleri milletine, ha
dim, yani hazinesine menfaat temin edecek 
mânada, dünyanın mühtacolduğu, kendisinin 
daima menfaat temin edeceği bir konuya, bir 
maden konusuna muttali olmuş ise; kendisinin 
ise re'sen büyük işletmeye geçerek, fertte ise, 
satmalır. Yabancı sermaye iştiraki var ise ka
nuni tasfiyeye millîleştirmeye gidilir. Bu hak
tır ve büyük kütlenin menfaati, asıldır. Devle
tin en büyük hizmeti de, vatandaşına hizmettir. 
Ben bir büyük hazineye muttali olmuş isem, bu 
ıttılaımm sonunda, lâyık bedelini veririm, bir 
hukuk devletine yaraşır nizam içerisinde, ona bu
yurun. derim, bu işten rızaen men ederim. Ga
ye budur. Hukuktur!. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 
Son bir sorum daha var, Sayın Başkan beyanı
nızda dediniz ki, muzur faaliyette bulunan ya
bancı şirketler varsa, elbette ki vardır... 

AP-ARTTCMA. KOMİSYONU BAŞKANI Zİ
YA TERMEN {Devamla) — Olur, olur, evet. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — ... 
acaba, Borax Consodidatet Ltd. Firması, Tür
kiye'deki faaliyetlerinde, buşiine kadar taki
beni oî faaliyetlerde, sizin kanaatinizce ve din
lediğiniz ve uzmanların size verdiği fikirlere 
göre, faaliyetleri muzur olmuş mudur, yoksa 
mu*ur olmamış mıdır? 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 
ZİYA TERMEN (Devamla) — Şimdi bir ya
bancı sermayenin, Türkiye'ye girmiş bir hü
viyetin, Türkiye ile ilişki kurmuş bir serma
ye grupunun, mazarratlı bir iklime girip gir

mediğini tâyin etmek ve o firma hakkında 
geniş bilgiye sahibolmak, elbette ki bir ko
misyon olarak, bizce tesbit olunamaz idi. An
cak biz, bu firma kimdir, uğraşılan kimdir? 
Bunu araştırdık. O firmanın raporumuzda bir 
de mektubu var. Bu sualinizin cevabının 
kısmı küllisini, o mektupta bir nebze bulmak 
mümkündür. Bütün dünyada altın muharebesi 
yapıldığını arz etmiştim, Türkiye'de, her 
yerde olduğu gibi, menfaatler çarpışabilir ka
nısı içerisindeyiz. Biz firmaları aslolarak, 
Devletin kontrolundan geçtiğine göre, iyi ka
bul edeceğiz. Senatörler olarak, politikacı 
olarak, aksini, şimdilik, düşünemeyiz. Bunun 
mazarratlı halini, kanun tesbit edecektir! Fa
kat, bu tarihe kadar, bunlar isletme yapıp, 
ihracata, deneme ihracatı içindeler, büyük ko
nuya, girmemişlerdir. Rafineri tesisi, kurma
mışlardır. Sondailar yapıp birkaç milyon har
camışlardır. Demin arz ettim. 7 milyon kadar. 

Su ana kadarki dış görünüsıleri. hüsnüniyet 
ifade eder. Çünkü, kanunsuz bir işletmelerine 
muttali olsa, Devlet, işlerine nihayet verir. 
Ben, kanuni bir meseleye muhatap tutulma
dıklarından dolayı, bu sualine, bizzarure hüs
nüniyet içindedirler, diyorum. Yarın, bunla
rın bir suiniyeti ortaya çıkarsa, elbette ki Tür
kiye'den ayrılacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, söz istediniz 
mi siz efendim? Sual mi soracaktınız? Peki, te
şekkür ederim. 

Savın Toaaloğlu, C.H.P. Grupu adına. Yalnız 
bir hususa işaret etmek isterim. Uzun konuşma
nıza ilâve edeceğiniz hususatın hududu içerisin
de kalmanızı istirham edeceğim, buyurunuz 
efendim. 

C.H.P. GRUPU ADINA İHSAN TOPAL-
OĞLU (istanbul) — Savın Başkan, değerli ar
kadaşlarım, Sayın Ziya Termenin raporun ya
zılış sekli hakkındaki beyanına değinerek bâ
zı noktalan açıklamaya, cevap vermeye çalışa
cağım. 

Filvaki raporu Sayın Ziya Termen hazırladı. 
Avın 28 inde raporun verilmesi lâzımgelmekte 
idi. İkinci, bir daıha fazla bir temdit istemek, 
Senatodan, olumsuz karşılanacağı düşünülmek
te idi. Rapor okunuldu. Hemen şunu söyli-
yeyim ki, raporun üzerinde bir münakaşa yapıl
madı. Yalnız konuşmalarda doğru mudur ve-
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ya yanlış mıdır sualine muhataboldum. Esasın
da muhalif olduğum için ve raporun zamanın
da yetişeceğini düşünerek düşüncelerimi da
ha sonra açıklamak gayesi ile orada raporun 
münakaşalarına girmedim. Demin de arz et
tiğim gibi, raporun tetkikinde bilhassa 
2.1.1967 yazısından sonra olan hususlar üze
rinde görüşümü eğer zabıtlar bastan aşağıya 
okunursa zaman zaman sorularımla meseleyi o 
tarafa doğru yöneltmeye çalıştığım görülür. 

BAŞKAN — Saym Tonaîoglu, bir dakika, 
şahsinizi», ilgili bir mevzuu deşil. gruD adına ko
nuşuyorsunuz. 'Binaenaleyh, kendinizi, yani ha
reket tarzınızı izahtan zivade grubunuzun gö
rüşünü ortaya koymanızı istirham edeceğim. 

0.w.P. GRTTpTJ A"HTNA tTTSAN TOPAL-
O&T JT mpv^mıifl) __ Onu o şekilde izaha çalışa
yım. Peki efendim. 

ARASTAMA KOMÎSYONU BAŞKANI 
ZtVA TEHMEN (Çanakkale) — Bir meselemiz 
yek. saten. 

CÎTTP o*.TTPTT ATITNA twSAN TOPAL-
O&TJT (T)<wwl%) — Efendim?.. Evet, 

Simdi bu meselede sTunumuzu temsilen Ko-
mi'svnnda çalışan arkadaşlarımızın delil olarak 
soru1du5n saman uzun bir bevanatla jV*h ettiSi
ni öoT^n^i'S b^biTnıyom.z. Orada. elinde o .̂-n 
delilleri, meselâ, bu mektubun konvasım 1967 
yılında çıkan karama mevi hevete takdim «t-
mis'tir. A.Ti^k. bunun üzerinde daha fazla delil
lerin aranmadı tabidir ki bir arattırmanın va-
zifAsi oTma,k lâzım gel ir. Araştırmalar, benim an-
ladıo-ım kadar, daha zivade bâzı hususların tet
kiki ve hakikatin meydana çıkarılması dolayı-
siyledir. 

Onun için Sayın £iva Termen'in bu hususta
ki beyanına pek iştirak edemiyeceğimizi açık
larım. 

DiS-er hususlarda bâzı noktalar üzerinde dur
mak istivorum : Anavasanm 130 ncu maddesi 
esps olarak veraltı kaynaklarının, servetlerinin 
Devlete aidoldus-nnu söyler. Bunu, özel kanun
larla vanacağmı ifade eder. Böyle bir kanun 
mevcuttur. 

Bir de Yabancı Sermaye Kanunu vardır. Yal
nız bu kanunip-nn mevcudiveti ve tatbikatı, bu 
kanuni»nn daima devam edaceSine dair bir hu
sus değildir. Bu kanunlarda aksaklıklar görü

lürse, vazife olarak, bunlarıaı değiştirilmesi, o 
Meclislerin, ilgili bakanlıklarla, yetkililerin tek
lifi veya milletvekili veya senatörlerin teklifi 
ile değiştirmek, daha iyilerini, daha mükemmel
lerini memleket hizmetine arz etmektir. 

Başından beri izahına çalıştığımız husus, 
delilleriyle ortaya koyduğumuz ve dinlediğimiz, 
hemen bütün şahitlerin beyanları bu yabancı 
şirketin memleketimize zararlı olduğu husu
sunda birleşir. Bu durum karşısında bizlere 
düşen vazife, yabancı sermaye meselesini bir 
prensip meselesi haline getirmekten ziyade, 
bir esas dâva halini alarak, ne olursa olsun ya
bancı sermaye, demekten ziyade bu yabancı 
sermayenin durumunu tetkik ederek bir karara 
varmak zorunlusuna varılır. C.H.P. yabancı 
sermayenin karsısında değildir. Bu, tüzüğünde 
mevcuttur. Ancak, her yabancı sermayenin 
Türtkive've seleceSi ve ne şekilde gel ecesi, nasıl 
çelmesi lâzımgeldiSinin de bir kontrola tabi ol
ması gerekir. Bugün bu konuda, vavmlanan bir
takım kitanlar mevcut;, ilim adamları tarafın
dan. Bunları okuduğumuz zaman sermavesine 
göre yüzde yüze yakın kâr eden, müesseselerin, 
yabancı sermaye namı altında geldiSini gör
mekleyiz. Bövle sermayenin memleketimize ne 
varar getir dişini sizin vicdanınıza bırakmaikta-
vıs. Biz, sermayeyi 100 milyon olarak yatırır 
da. o sene 100 milyon kâr eder ve bunu transfer 
etmek hakkını kazanırsa böyle sermavenin bu 
memlekete kazanç getireceğine inananlardan de
ğiliz. 

Binaenaleyh, 6224 sayılı Kanun mevcudola-
bilir. 6224 sayılı Kanun bir tadile uğramıştır. 
Eğer zararlı noktası varsa tabiîdir ki bir daha 
bir daha değişecektir. 

Maden aramalarında iki safha vardır. Biri-
ri istikşaf sahasıdır. Yani rezervin ihtimali olan 
bir sahanın bulunması. Ciddi bir arama daha 
ziyade Jeolojik aramalara, ondan evvel yapılmış 
bir takım Jeolog veya prospektörlerin, prospek-
siyon dediğimiz sahaları tarayarak madenleri 
bulmasına bağlı. Yabancı şirketlerin bildiğim 
kadar bu şekilde ki faaliyetleri yoktur. Bulunan 
sahaları muayyen paralarla ele geçirdikten son
ra, eğer ümitli ise orada sondaj yaparak, sondaj 
aramaları yapmaya başladığını görüyoruz. Ya
bancı şirketin durumu böyledir. Yani, memleke
timize getirmiş olduğu 10 milyon lira ile büyük 
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rezervlere sahibolmasını ben ve biz parti ola
rak mâkul karşılamaktayız. Demin de Sayın 
Suphi G-ürsoytrak da beyan etti. Birçok mem
leketlerde bizim Türkiye'de olduğu gibi Zon
guldak madeninde olduğu gibi, devletin elinde 
bulunan madenler vardır. Tüm olarak maden
lerin yalnız komünist memleketlerde olması id
diası bu konu ile karşı karşıya getirilemez. 
Bunlar ayrı sistemlerdir. Bu gibi büyük maden
ler, büyük yatırım, büyük arama ihtiyacı oldu
ğu için Sayın Ziya Termen'in de kendi başından 
geçen, masrafları da açıkladığı gibi, bizim gibi 
memleketlerde Devlet elinde olmasını mecbur 
kılan hususlardandır. Büyük sermaye olmadığı 
zaman, büyük teşkilât kurulamadığı zaman ma
denlerin tam faydalı olduğunu düşünmek imkâ
nını bulamıyoruz. Maden şirketleri, yabancı 
sermaye yolu ile memlekete girdikten sonra, 
ne oranda olduğu bilinmiyen bir ölçüde bir 
Türk ortağı da alabilir. O türk ortağı bâzı defa 
bir paravan olarak da girebilir. Eğer gaye o 
şirketin kurulmasında Türk ortakları hâkim 
kılmak olursa veya esasen Devlet elinde olabi
lirse, bizim kanaatimiz memleket madenlerinin 
daha iyi işleteceği hususunda birleşir. Bütün 
yabancı sermayenin, hattâ komünist memleket
lere kadar gittiğini gazetelerden öğreniyoruz. 
Olabilir. Dediğim gibi yabancı sermayenin ne 
şartla girdiği önemlidir. Şimdiyi kadar, demin 
de arz ettiğim gibi, kâr getirmiyen yabancı ser
mayeye artık paydos demenin zamanı gelmiştir. 
Bu. konuda özetle söyliyebileceğim bunlardan iba
rettir. Fethiye maden şirketini işliyen Ujin fir
masının 3 500 lira kâr gösterdiği vesikalara 
dayanır. Bunlar mahkemelerde zabıtlardan çık
mıştır meydana. Bunun üzerinde münakaşa et
mek istemiyorum. Hattâ şöyle ifade eden ma
den mühendisleri ve yetkililer de mevcuttur. 
1,5 milyon ton ihracat yaptığı yerde bir hesaba 
göre, 2 milyon ton krom çıkardığı da söylenir. 
Ben bunu gidip tetkik edip yerinde görmedim. 
Ama bu iddia da mevcuttur. Yani, yarım mil
yon tona yakın da bir nevi kaçakçılık yapıl
dığı iddiaları dahi vardır. Bunun tetkiki tabiî 
Maden Dairesine düşen bir görsvdir. Ben şim
diye kadar söylemedim, bu hususu ortaya atma
dım. Yalnız bu iddialara varan bâzı söylenti
ler de mevcuttur. Demek istiyorum ki madenci
liği, hele kontrolsuzlıık içerisinde yabancılara 
da terk ettiğimiz zaman, bizi kalkındırmak için 

! lüzumlu kaynakları elimizden kaçıracağımız 
kanaatinde olduğumuzu tekrar, tekrar eder say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ali Hocagil?... Yok. Söz 
mü istiyorsunuz Sayın Bakan?... Buyurun. 

Müsaade ederseniz bir takrir var onu oylı-
yalını. Bir takrir var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Bugünkü birleşimin Bor Minaralleri Araş

tırma Komisyonu raporunun müzakeresinin hi
tamına kadar saat 19,00 dan sonra da devamı
nı arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Nuri Demirel 

HAYDAR TUNGKANAT (Tabiî Üye) — 
Aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Tunçkanat. 
Takririn aleyhinde. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın arkadaşlarım, hakikaten önemli bir ko-
rmyv. görüşüyoruz,. Yalnız saat 7,00 ye gelmek üze
redir. Senatoda bulunanların adetleri parmak
la gösterilecek kadar az. Bu önemli ko
nuda bilhassa Sayın Bakan konuştuk
tan sonra, daha önemli konulara geçeceği
mizi tahmin ediyorum. O bakımdan çoğunluğun 
bulunduğu bir oturumda görüşmelere devam 
edilmesini arzuladığım için bu takririn kalbul 
edilmemesini istirham ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmiştir. Buyurun Sayın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA-
Nî REFET SEZGİN (Çanakkala Milletvekili) 
— Saym Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
muhterem üyeleri, huzurunuzda bor minaralle
ri ile ilgili Senato araştırması istiyen önerge 
üzerine teşkil olunan komisyon raporunun gö
rüşülmesini uzun süreden beri beklediğimi ko
nuşmama başlamadan önce belirtmek istiyorum. 
Bunun sebebi şudur. Biraz önce konuşan Saym 
Tcpaloğlu arkadaşım bu borakas meselesinin 
kanm oyuna intikali ve oradan yüce huzurunu
za getirilmesi sırasında cereyan eden münakaşa
larda konuyu daima bir polemik mevzuu hali
ne bendenizin getirdiğini ifade buyurdu-
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lar. Aslında bu konuyu polemik mevzuu hali
ne getirenlerin biz olmadığımızı, kimin bu ko
nuyu pioemik haline getirdiğini, kimlerin ge
tirdiğini ve kimleri haksız yere, ne şekilde it
ham ettiklerini, hattâ kamu oyuna ve yüce hu
zurunuza, bütün memlekete Türkiye'nin men
faatleri üzerinde oyun oynamak suretiyle bir 
yola gidilirken, buna alet olan bir mâna içeri
sinde buna iştirakçi olan bir Hükümetin bu me
seleyi tedvirle görevli vekili olarak bir vicdan 
azabı içerisinde bir teessür içerisinde buluna
rak şu zamana kadar geçen müddeti bendeniz 
geçirmiş bulunduğumu ve şimdi huzurunuzda 
Türk Milleti huzurunda açık alınla ve şerefle 
bir ithamın varidolmadığı ispatı beklediğimden-
dir. Konu benim bildiğim kadarı ile kamu oyu
na 14 . 1 . 1968 tarihinde Sayın C. H. P. Genel 
Başkanının bir beyanı üzerine intikal ettiril
miş bulunmakta idi. Aynen 14 . 1 . 1968 tarihin
de Ulus Gazetesinde çıkan ve istanbul kongre
sinde yapıldığı anlaşılan bu beyanda aynen; 
«borakas üzerinde yabancı bir oyun plânlanıyor 
oyunun hedefi Türkiye'yi bu kaynağından mah
rum etmektir. Bunun oyuncuları kapı kapı do
laşmaktadırlar. Türkiye'nin boraksı üzerinde 
hiçbir tekel kurdurimamaya kesinlikle karar
lıyız. Gerekirse açacağımız kampanyanın te
sir ve öneminden kimse şüphe etmemelidir.» 
beyanat, manşet halinde de çıkmış bulunmakta
dır. 

Bendeniz bu beyana karşı Türkiye'de bo
raks konusunda oyuna gelecek bir iktidar ol
madığını basma bir beyanat şeklinde vermiş
tim ve huzurunuzda şimdi isabet edeceğim ki 
boraks konusunda Türkiye'de oyuna gelecek bir 
iktidar mevcut değildir, hele A. P. iktidarı oyu
na gelmemiştir. Bunu ispat edeceğim hzuru-
nuzda. Bana bu ispat görevinde büyük ölçüde 
meseleleri kanaatime göre tam bir tarafsızlıkla 
dikkat ile tetkikatmı yapan komisyon mesaisi
nin de yardımcı bulunduğunu ifade etmek isti
yorum. 

Sayın senatörler, huzurunuza mesele bir 
araştırma önergesiyle intikal etmiş bulunuyor. 
Bu araştırma önergesi Sayın Topaloğlu ve Sa
yın Gündoğan tarafından takdim edilmiş bu
lunmakta idi. Şu anda notlarımın arasında bu
lamadığım önerge hafızam beni aldatmıyorsa 
iki konuyu ihtiva ediyordu. «Türkiye bor ma

den yatakları ve bunların korunmasiyle işletil
meleri hakkında bugünlerde yapılan resmî iş
lemlerin Türkiye yararları aleyhine olması ih
timali kuvvet kazanmış ve efkârı umumiyeyi iş
gal eder önemli konular arasına girmiş bulun
maktadır.» Bu önergenin birinci kısmı. «Duru
mun inceden inceye tetkiki Türlüye yararları
nın korunmasını ve Türkiye'nin kalkınmasına 
büyük katkıda bulunacağı aşikâr olan bor ma
denlerinin geleceğinin güven altına alınmasını 
sağlamak üzere bu konuda bir Senato araştır
ması isteğinde bulunmak zorunluğu doğmuş
tur.» diye mesele takdim edilmiş ve huzurunuza 
Hükümet adına geldiğim zaman bu araştırma 
önergesinin kabulünü Yüce Senatodan biz de 
istirhamda bulunmuştuk. Bunun üzerine Yüce 
Senato bütün siyasi grupların ve sayın senatör
lerin iştirakiyle araştırmanın açılmasına oy bir
liğiyle karar vermiş bulunuyordu. 

Araştırma Komisyonunun raporu bundan 
3 - 4 ay kadar önce muhterem senatörlere da
ğıtılmış bulunmakta ve bugün sayın takrir sa
hibi arkadaşımız , - grup sözcüleri ve Komisyon 
Başkanı arkadaşımız konu hakkında mütalâa
larını ifade buyurmuşlardır. Aslında araştırma 
önergesinin Hükümeti istihdaf eden, asıl mâna
da istihdaf eden birinci kısmını dikkate almak 
önergeyi ortaya koyan münakaşaları, önergeyi 
ortaya koyan polemikleri önergeyi ortaya koyan 
bir siyasi partinin kongresindeki beyanları dik
kate almak suretiyle huzurunuzda sadece cevap 
vermek, bir cümle ile buna cevap vermek de 
mümkün idi. O zaman ben huzurunuza sadece 
şunu ifade etmekle görevimin bitmiş olduğunu 
telâkki ederdim. Biz bir itham karşısında idik 
bu ithamın varidolmadığını ifade ettik, tetkik 
ettiniz müşahede buyuruldu ve tesbit edildi ki, 
boraks konusunda iktidarımızın oyuna geldiği 
iddiası varit değildir ve zamanımızda cereyan 
eden bütün işlemler hem kanuna uygun olarak 
cereyan etmiştir hem millî menfaatlerimize uy
gun olarak cereyan etmiştir. O halde iddiacılara 
benim söyliyeceğim bir söz yok. Bunu Yüce Se
natoya niyabeten vazife gören Araştırma Komis
yonunun raporu ortaya koymakta ve bunu asıl
sız bir iddia olarak bâzı konularda şimdiye ka
dar Türkiye'de ortaya atılmış asılsız konulardan 
bir konu olarak bir yenisini ilâve eden bir iddia 
şeklinde bakmaktan başka çare yoktur ve bu 
iddia sahiplerini bu şekliyle Türk kamu oyunun 
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hükmüne terk etmek iktiza eder, diye konuşma
mı bağlayıp inmem icabederdi. Bendeniz bu yo
lu ihtiyar etmiyeceğim. 

Gerçekten Türkiye'de takibedilmekte bulu
nan boraks politikasının bâzı sayın grup sözcü
lerinin, bâzı muhterem arkadaşlarımızın teşvik
kâr cemilekâr sözleriyle huzurunuzda iltifata de
ğer buldukları davranışımızı anlatarak arz etme
ye gayret ederek gücümüzün boraks politkasmı 
millî menfaatlerimiz istikametinde halle yeterli 
olduğunu, esasen kanunllarımızın da buna müsa-
idolduğunu ve o tatbikatın içerisinde bulundu
ğumuzu arz edeceğim. 

Sayın senatörler, 1967 yılında Etibanka 126 
saha için bahis konusu bulunan Eskişehir Kırka 
bölgesinde, bu bölgede arama ruhsatı alınması 
için gerekli müracaat yaptırılmış bulunmakta
dır. Bu tarihî tahsisin arz ediyorum, bâzı konuş
macılar ve bâzıları bizim Hükümet olarak Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı olarak Etibank 
ve Maden Dairesi olarak boraks meselesine 
önergenin Yüce Senatoya takdiminden sonra el 
koyduğumuz mânada beyanda bulunduklarını 
tesbit ettiğim için arz ediyorum. Önerge malû
munuz bulunduğu veçhile 1968 yılının 1 nci 
ayında verilmiş bulunmakta Etibankın bu saha
larda sodyum tuzu araması için gerekli müra
caatlar da 1967 yılında yapılmış bulunmaktadır. 
Yani, önergeden önce. Selefim zamanında, 
2 . 1 . 1967 tarihinde, o zamanki Maden Dairesi 
Başkanı Sayın Haznedaroğlu tarafından verilen 
ve metni Sayın Topaloğlu tarafından huzurunuz
da okunmuş bulunan rapor üzerine selefim ge
rekli tedbirleri altına d.ercetmek suretiyle muk-
tezasmı tâyin etmiş ve Maden Dairesine gerekli 
talimatı vermiş bulunmaktadır. Filvaki 1967 yılı 
içerisinde Eskişehir Kırka bölgesinde gerekli re
zerv tesbitinin yapılması ameliyesi daha önce 
tespit edilen program itibariyle biraz geç yürü
müş ama ondan sonra tabiî mecrasında ve mese
leye ehemmiyet veren bir ölçü içerisinde devam 
etmiş bulunmakta ve halen de bu bölgede ve Ma
den Tetkik Arama Enstitüsü tarafından gerçek 
rezervin tesbiti işlemine devam olunmaktadır. 
Bu arada şimdiye kadar yapılmış bulunan müra
caatlar üzerine Boraks Concolidatet Ltd. Şirke
tinin yapmış bulunduğu müracaatlar üzerine 
cereyan eden işlemler ne şekilde tekevvün et
miştir, meselesini tetkike şayan gördüğümüz i 
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cihetle bu noktadan meseleyi bir kere daha 
tetkike aldığımız zaman hanori 'sebeplerle olarsa 
olsun, önerge sahiplerinin mensuboldukları si
yasi partinin iktidarda bulunduğu devirde bir 
takım Maden Dairesinde bâzı usulî noksan mu
amelelerin yapılmış olduğunu tespit etmiş bu
lunmaktayım. Bununla kimseyi itham etmiyo
rum. Vâkıfları ara ediyorum. Bakıyorsunuz, ve
kâletnamesi olmadığı 'halde vâki müracaatı üze
rine bir işletme talebi yürütülmüş bulunmakta 
Maden Kanunu hükümlerinin gerektirdiği şart
lar yerine getirilmediği halde bâzı sahalarda iş
letme muamelesi tekemmül ettirilmiş bulunmak
ta idi. Bu işlemleri tetkik ettiğimiz zaman kar
şımıza bir olur çıktı. Bu seleflerimden Sayın 
Oral'a ait idi. Üzerinde sayın seleflerimden Oral 
tarafından ve bası çevreler tarafından spekülâs
yon yapıldığı cihetle bu meseleyi de istidradan 
arz etmek 'istiyorum. Malûmunuz bulunduğu 
üzere bir madenin arama, isletme ve imtiyaz 
safhaları vardır. Bir madenin imtiyaz 
safhasına kavuşabilmesi için de madenin bulun
muş bir maden olduğunun kabulü, buluculuğu
na karar verilmiş olması ve bunun imtiyaz mev
zuu yapılması gerektiğine dair Maden Dairesi 
Reisliğinin teklifine mebni Enerji Balkanının bir 
mucibine ihtiyaç vardır. Bundan sonra bir 
muamele tekemmül etmiş ise, konu Devlet Şû
rasından istişari mülatâas-ı alınmak üzere Baş
bakanlığa intikal ettirildi-, Devlet Şûrasından is
tişari mütalâanın istihsalinden sonra Bakanlar 
Kurulu eğer talebi terviç edecek ise bir kararna
me ils imtiyaz verilir. Bir imtiyazın nihai şeklidir. 
Aramızda münakaşa konusu olan ve sayın selefle-
riırjieıı Oral tarafından kabul edilmiyen, imzası 
dahi ortada olmasına rağmen kabul edilmiyen 
husus Boraks Consolidetet Limited Şirketine ma
denin bulunmuşluğuna ve buluculuğuna, ayrı
ca bu sahanın 40 yıl müddetle imtiyaz konusu 
yapılmasına mütedair Maden Dairesi Reisliği ta
rafından tanzim edilmiş bulunan mucibin altına 
olur diye imza atmasından ibarettir. Her ne se
bepten ise, sayın arkadaşım bunu kabul etmedi
ler; bu izahlarıma rağmen Enerji Bakanı imti
yaz verilmiştir. Hiidai Oral tarafından diye be
yanda bulundular, imtiyaz vekil tarafından veri
lemez. imtiyaz Bakanlar Kurulu tarafından veri
lir. Vekil tarafından verilen bu imtiyaz mevzuu 
yapılabilir. Buluculuk ıtamaımdır, bu vasıf var-
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dır, maden bulunmuştur, 40 yıl müddetle imti
yaz mevzuu yapılması doğrudur şeklinde daire
sinden gelen mucibin altına imza atmaktan iba
rettir. Bu sayın arkadaşımın kanunlara uygun 
surette cereyan eden muameledeki niyetim da 
ortaya koymaktadır. Bu niyetin sahibi olmak lâ
zım, bu muamele yanlış bir muamele değil, bu 
muamele kanuni muamele. Kanuni muameleye 
de sahibolmak lâzım. Ama, işin polemik havası 
için de bir mesele ihdas etmek düşüncesi içe
risinde bu ortaya çıktığı zaman buna arkadaş
larımız sahibolmak istemediler. 

Diğer altı saha hakkında incelemelerimizi de
vam ettirdiğimiz zaman salâhiyetsiz bir vekilin 
talebi üzerine isletme safhasının tekemmül et
tirildiğini ve diğer dört dosyada da kanuni şart
lara riayet edilmediği halde ve edilimiyen devre 
içerisinde işletme talebinde bulunulduğu cihetle 
bunların kanuna aykırılığı tesbit edildiğinden 
hukuka bağlı devlet düşüncesi içerisinde, huku
ka saygılı, hukukun üstünlüğüne saygılı bir 
inanç içerisinde ittihaz ettiğimiz bir karar ile, 
Bakanlık olarak itihaz ettiğimiz bir karar ile bu 
taleplerin reddine karar verdik. Boraks Consoli-
detet Limited Şirketi Devlet Şûrasına bu altı sa
ha için dâva ikame etti. Bunlardan ikisi ikmal 
edildi, o itibarla teşrinde rahatça konuşmak 
mümkündür. Boraks Consolidetet Lim'ii^d Şirke
tinin Devlet Şûrasında Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığını hasım göstermek suretiyle ikame et
miş olduğu iki dâva Bakanlığımız lehine neti
celendi. Bunun üzerine ilgili şirket tashihi karar 
yoluna gitmeye karar verdi. 

Tabiatiyle tashihi karar yolu, tashihi karar 
icrayı durdumıyacağı cihetle Maden Dairesine 
ve Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğine biraz son
ra arz edeceğim, biraz sonra hukukî sebeplerini 
arz edeceğim üzere Eti Bank'in vâki müracaat
larının yürütülmesi talimatını verdim. Danış-
tayın bu konuda ittihaz etmiş olduğu kararlar
dan birisi 968/2552 esas ve 969/500 numaralı 
ve 11 . 2 . 1969 tarihli, diğeri 968/2553 esas | 
969/499 karar sayılı ve gene 11 . 2 . 1989 tarih- i 
li kararlardır. Diğer dört dâva henüz Danış- j 
tay'da tetkik konusudur, tetkik edilmektedir, j 
kazai merciin ne karar vereceğini bilemeyiz, şu I 
veya bu şekilde karar verebilir, bu mümkündür, j 
Ama, eksperlerimizin mütalâasına göre bu dâ- j 
vaların da Bakanlığımız görüşü istikametinde ; 
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neticeye bağlanacağı ümidini muhafaza etmek
teyiz. 

Şimdi sayın Gürsoytrak'm ve bir ara Sayın 
Topaloğlu'nun da temas etmiş bulunduğu bu sa
haların âkibeti hakkındaki endişelerini cevap
landırmaya geliyorum. Zannediyorum M, mese
lenin en önemli tarafı da budur. Devlet Şûrası 
bu dört saha bakımından Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının aleyhine karar verdiği tak
dirde mesele ne olacaktır? Neden şimdiye ka
dar Maden Kanunu geç getirildi. Maden Kanunu 
meselesi daha Meclislerde bir iki sene uzayan 
bir görüşme ile bitebilir. O halde bu meseleyi 
halletmek için neden bir İM maddelik bir ka
nun getirilmedi... Bir iki maddelik bir kanun ge
tirilmediğine göre ne kadar iyi niyet sahibi olur-

j sanız olunuz, siz kendinizi güçlü addediyorsunuz 
ama, bu meseleyi halle, millî çıkarlarımız istika
metinde halle gücünüz yetmez, gibi bir samimi 
fakat gerçeğin dışında beyan da ortaya kondu. 

Sayın Senatörler mesele hukuk müsitevisi içe
risinde halledilecek bir meseledir, kanunlarımız 
böyledir, şimdi onun izahımı huzurunuzda arza 
gayret edeceğim. 6309 sayılı Maden Kanunu
muz madenlerin tasnifi yönünden tadadî bir sis
tem tercih etmiş ve tuzları kaya tuzu, Tuzla tuzu 
olarak çıkarılan sodyum, potasyum, magnezyum, 
bor ve fosfor tuzları olarak ifade etmiştir. 6309 
sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki bor tuzu ve 
borasit tâbirlerinin tefsirine bir hâdise münıase-
betiyle 1958 tarihinde T. B. M. M. 2105 sayılı 
kararı ile şöyle karar vermiş bulunmaktadır. 
Bor tuzu ve borasit tâbirlerinin boru ve bilmu
kabele bor tâbirinin de bor tuzu borasit diğer 
bilcümle bor cevherlerine tekabül eden mürekke-
bata şâmil ve mutazammın bulunduğu ifade edi
lerek bor tâbirinin bor ihtiva eden bütün mine
ralleri kapsadığı kabul edilmiştir. 1958 tarihin
de Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir tefsir 
karariyle. Bilâhara Maden Kanununun 1 nci 
maddesi 11 . 7 . 1963 tarihinde 271 sayıl Kanun
la değiştirilmiş olduğundan biraz önce arz etti
ğim Türkiye Büyük Millet Meclisinin tefsir ka
rarının uygulanması bahis konusu değildir, ar
tık. Çünkü onun istinadettiği madde ortadan 
kaldırılmış bulunmaktadır. Maden Kanununun 
271 sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesinde 
bor ve borasit tâbirlerine yer vermemektedir. 
Tarif edilen tuzlar aynen şöyledir, 271 sayılı 
Kanuna göre; sodyum, potasyum, magnezyum, 
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lityum, bor, strozyum ve fosfor tuzları. 271 sa
yılı kanunun gerekçesinde mükerrerliği önle
mek gayesiyle 1 nci maddenin metninde mag
nezyum tuzu olan manyezidin çıkarılmış olduğu 
ifade edildiği halde bu kanunun görüşülmesi 
Birasında teşkil olunan geçici komisyon memle
ketimizde manyezit madeni olarak müteaddit 
maden hakları alınmış olduğundan bu tâbiri de 
madde metnine ilâve etmiş ve magnezyum tuzu 
olmasına rağmen manyezitte kanun metninde 
yer almış bulunmaktadır. 

Geçici komisyon raporunda ayrıca madde
de tadadedilen maden ve tuzlar ayrıca tada-
'dedilmemiş bulunan bütün mürekkeplerine şa
mildir. Metinde ayrıca tasrih olunan mürek-
kabat üzerinde hak iktisabı münhasıran bunla
rın talebe dilmesine bağlı olacaktır, denilmek 
suretiyle Maden Kanununda 1 nci maddesinde 
tadadedilen tuzların aynı cins maden olmadık
ları ayrı ayrı takaddüm hakkı arama ruhsatna
mesi işletme talebi, işletme ruhsatnamesi ve iş
letme imtiyazı konusu olacağı hususunu belirt
miş bulunmaktadır. 

Şimdi muhterem senatörler, Türk Boraks 
Madencilik Şirketi 11 . 9 . 1969 günlü müracaa
tında Kırka bölgesinde bulunan minerallerin 
başka sodyum, magnezyum ve strazyum tuzları 
olduklarını ifade ve Maden Kanununun 1 nci 
maddesine göre aynı sahalarda bu tuzlar için 
ayrı ayrı maden arama 'hakkı talebedileceği 
kabul edilerek gerekiyorsa, sodyum, magnez
yum ve strazyum tuzlarının mahlûliyet dolayı-
siyle ruhsatnameleri şümulüne alınmasını ya
hut da metal tuzlar için vukubulacak arama 
müracaatlarına hak tanınmasını talebetmiştir. 
Şirketin mahlûliyet talebi kanun tasarısını tet
kik eden Geçici Komisyon raporundaki metin
de ayrıca tasrih olunan mürekkebat üzerinde 
hak iktisabı münhasıran bunların talebedilme-
sine bağlı olacaktır hükmüne tam bir tezat teş
kil etmektedir. Gerek jeolojik teşekkül gerek
se minaroloji bünye olarak bu madenlerde bir 
mahlûliyet bahis konusu değildir. Esasen Ba
kanlıkça da şirketin bahis konusu talebi yeri
ne getirilmemiş ve şirkete mezkûr tuzlar için 
mahlûliyet hakkı verilmemiştir. Arama ruhsat
namesi olan sahada bulunan madenler jeolojik 
teşekkül olarak birbirinden müstakil olduğu 
halde Türk Boraks Madencilik Anonim Şirketi 
bu sahalarda münhasıran bor tuzu işletme hak

kı talebinde bulunmuştur. Bor tuzu, meselenin 
en önemli noktası burasıdır. Bor tuzları için 
verilen arama ruhsatnamesinin Maden Kanu
nunun 1 nci maddesinde tadadedilen sodyum, 
lityum, strazyum ve magnezyum tuzları gibi 
madenlerin işletme ruhsatnamesinin talebine 
mesnet teşkil edemiyeceği bediidir. Ayrıca şir
ketin aynı sahalarda mezkûr tuzlar için maden 
arama hakkı talebedilebileceğini kabul ederek 
bu gibi müracaatlara hak tanınamamasmı tale-
betmesinin de hiçbir hukukî mesnedi yoktur. 
Etibank sodyum tuzu madeni aramak için 1967 
yılında müracaat etmiş ve aynı sahalar için 
sodyum tuzu arama ruhsatnameleri 1968 yılı
nın ilk aylarında verilmiş bulunmaktadır. Şim
di şu ana kadar bu konuda vermiş olduğum 
maruzatı şöylece hülâsa etmeme müsaadenizi 
rica ediyorum. 

Tabiattaki, bor minerallerinin çok büyük bir 
kısmı metallerle gelişerek teşekkül eden bu 
madenlere ait tuzlardır. Bunların en önemlileri 
de sodyum, magnezyum, kalsiyum tuzları veya 
bunların mürekkep tuzlarıdır. Bu şekilde Kır
ka bölgesinde bulunan bor cevherlerinin çok 
büyük bir kısmının sodyum tuzu olduğuna il
men şüphe yoktur. Etibank bu sahalarda Ma
den Kanununun 1 nci maddesine uygun olarak 
sodyum tuzu arama hakları temin etmiştir ve 
yapılan aramalar bu bölgedeki minerallerin 
başlıca sodyum tuzu ve kısmen de kalsiyum 
tuzu olduğunu teyidetmiştir. Kompleks sodyum, 
kalsiyum tuzları için kalsiyum bakımından Ma
den Kanununa göre mahlûliyat talebedilmesi 
bahis konusu olaımyacağından bu tuzları da 
sodyum tuzu olarak kabul etmek icabeder. Ka
nundaki bor tuzu tâbiri ilmen yanlıştır. Ve ta
biatta olmıyan bir maddeyi tarif etmektedir. 
Ancak kanun vazıı bor tuzu tâbirinden bir kı
sım bor madenlerini kasdetmiş olduğundan bu 
minerallerin aynı kanunda ayrıca tadadedilmi-
yen bor minerallerini ezcümle kolomanit ma
denini ifade etmiş olması icabeder. Kırka böl
gesinde maden kanununa uygun olarak bor tu
zu arama hakkına istinaden Türk Boraks Şir
ketinin sodyum tuzu olan bor minerallerini ara
ması veya bunlar için işletme hakkı temin et
mesi hukukan mümkün görülmemektedir. Bi
zim tetkiklerimizi, incelemelerimize, teknisyen
lerimizin mütalâalarına göre Kırka bölgesinde 
Maden Kanunu hükümlerine uygun olarak sod-
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yum tuzu arama ve işletme hakkı teinin etme 
ancak Etibank için mümkündür. Çünkü şimdi
ye kadar bu şirketlerin diğer şirketlerin bu 
konuda yapılmış bir talepleri mevcut değildir, 
maruzatım çerçevesinde. Bunu yapan Etibank-
tır. O halde Devlet Şûrasında halen derdest 
bulunan 4 dâvada Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının mütalâası kazai merci tarafından 
iltifata şayan görülmez ise bu sebebe istinaden 
adı geçen şirketin bu sahaları tesabüp etmesi
ne, işletmesine hukukan imkân yoktur. Biz bu 
görüşteyiz. Sayın Topaloğlu yerinden ve zan
nediyorum konuşmasında da bu görüşte olmadı
ğını ifade ettiler. Bu bizim görüşümüz tabiatiy-
le Sayın Topaloğlu başka görüşte olabilir. Ba-
zan başka görüşte olabiliyoruz. Nitekim Sayın 
Topaloğlu Maden Tetkik Arama Enstitüsü Ge
nel Müdür vekâletinde zannediyorum bulundu
ğu sırada Eskişehir Kırka bölgesinde yapılan 
aramalarda sodyum tuzu, boraks ve diğer mü-
rekkebatmm bulunmadığı tesbit edilmiş bulun
duğu cihetle böyle bir raporun tanzim edildiği 
ve bu sebeple orada bir aramaya devam edil
mediği hususu bana ilgililer tarafından intikal 
ettirilmiş bulunmaktadır. Ne dereceye kadar 
•bu beyan doğru olduğunu Sayın Topaloğlu bir 
vesile ile açıklarsa ben de memnun olurum. 

Bu hukukî görüşle Maden Kanununun 271 
sayılı Kanunla muaddel 1 nci maddesinin ifade 
tarzı ile komisyon müzakerelerindeki mütalâa
lara ve yaptığımız eksper incelemelerine göre 
bizim hukukî gücümüz kanuni gücümüz orta
dadır. Bunu bu gücü biz kanunlardan almakta
yım. Yapmış olduğumuz bu işlem hukuka bağlı 
devlet ilkesine uygundur. Yapmış olduğumuz 
düşündüğümüz, düşünülen ve halen tatbik 
edilmekte bulunan bu işlem Anayasa sistemimi
ze uygundur. 

Yapmış olduğumuz bu işlem millî çıkarları
mıza uygundur. Bu yolda gerekli tatbikata de
vam edeceğimizi huzurunuzda bir kere daha 
ifade etmek istiyorum. Bu bir gasp değildir, 
bunun gaspla ilgisi yoktur. Bunun gayrihukukî 
bir tarafı yoktur. Çünkü, Yabancı sermayeyi 
teşvik Kanunundan istifade ile Türkiye'ye ge-
lon şahısların, şirketlerin hakları nasıl kanun
larımızın teminatı altında ise, hukuka bağlı 
Devlet olmanın gereği olarak bizim hakları
mız da, kanundan neşet eden haklarımız da on-

i 1ar gibi tabiatiyle bu manzume içerisinde kanu-
' nun himayesine nıazhardır, tatbikatımız da bun-
! dan doğmaktadır. 
! Şimdi, bu vesile ile 6224 sayılı Kanuna tev-
i fikan çıkarılmış bulunan bir kararnamenin hu-
i 

| zurunuzda eleştirilmiş olmasını da dikkate al-
j mak suretiyle bu konuyu biraz tafsil etmeme 
| müsaadenizi ric ederim. 14 . 3 . 1959 tarih ve 
| 13148 sayılı Resmî Gazetede 6/11140 sayılı bir 
i Kararname neşredilmiş bulunmaktadır. Bu ka-
| rarname 6224 sayılı Yabancı sermayeyi teşvik 
I Kanununa istinaden yayınlanmış bir kararname

dir. Kararnamelerin ne şekilde neşredildiği sa
yın senatörler malûmunuzdur, ilgili bakanlık
lar tarafından konu hazırlanır, Başbakanlığa 
intikal ettirilir. Kanunlar - Kararlar Dairesin
de bir kararname haline getirilir ve bakanlar 
tarafından imzaya sunulur. Bu muamele uzun 
bir zaman alabilir, ekseriya vâkidir. Ayrıca, 
Resmî Gazetede tekemmül ettikten sonra neşir 
için sıra bekler. Ama her halükârda kararname 
Bakanlar Kurulu tarafından filân tarihte ka
rarlaştırılmıştır, şeklindeki ibare alâkalı ba
kanlığın teklifi tarihini ihtiva eder. O itibarla, 
kararnamenin geç yayınlanmış olmasının tah
tında bâzı sebeplerin aranılmış olması doğru 
değildir, haklı değildir, isabetli değildir, ger
çeklere aykırıdır. Ancak, Sayın Özkaya Tica
ret Bakanlığının ilgili dairesinden bunun 
19 . 2 . 1969 tarihinde Bakanlar Kurulunda 
karara bağlandığına dair elinde fotokopiye da
yanan bir belge bulunduğunu ifade ettiler. Ta
biî şu anda bunu tetkik ve tahkik etmem müm
kün değildir. Nitekim Sayın Topaloğlu da 
konuşmalarının bir yerinde geçen seneki bütçe 
müzakereleri sırasında 1968 yılında bana bu fir
malarla ilgili olarak çıkarılan iki kararnameden 
bahsedilmiş olmasına rağmen bunları bilmedi
ğimi Mecliste ifade ettiğimi söylediler. Doğru
dur. Bütçe müzakereleri sırasında Mecliste kar
şılıklı olarak konuşma cereyan ettiği zaman 
sayın arkadaşım Hüdai Oral tarafından kür
süden bana şöyle bir sual vaz'edildi : işte 6/ 
filân numaralı kararname ile filân numaralı 
kararname neye aittir? Sayın senatörler, Tür
kiye'de ortalama günde 10 tane kararname çı
kar. Hele numarasını vermek suretiyle bir ka
rarnamenin neye aidolduğunu söylemenin im
kânı da yoktur, bu imkânsız bir şey. Tetkik 
eder bildiririz dedim, bunun başka da çaresi 
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yoktur. Aslında boraksla ilgili olarak söyle
nen Ibu kararnamenin Enerji Bakanlığı tara
fından sevk edilen bir kararname olmadığı da 
aynen tesbit edilmiş bulunmaktadır. Şimdi bu
nu şunun için arz ediyorum : Bu kararnamede 
Ticaret Bakanlığı tarafından Yabancı serma
yeyi teşvik Kanununa göre hazırlanmış, Dev
let Plânlama Teşkilâtının uygun mütalâası alın
mış ve kararname haline getirilmiş bulunmak
tadır. Burada bakanlıklar arasında bir koor
dinasyonun bulunmadığı ifade edildi, bu yan
lıştır. Şunun için yanlıştır, 6224 sayılı Yaban
cı sermayeyi teşvik Kanunu 6309 sayılı Maden 
Kanunundan önce ısdar edilen bir kanundur, 
6309 sayılı Maden Kanununun 13 ncü madde
si kimlerin Türkiye'de maden arayabileceğini, 
arama ruhsatnamesi alabileceğini ve diğer 62, 
63 ve 64 ncü maddeleri de işletme ve imtiyaz 
sahibinin kimlerin olabileceğini tesbit etmiş 
bulunmaktadır. Maden Kanununun 13 ncü mad
desi aynen şöyledir : «Arama ruhsatnamsleri 
medeni haklarını kullanmıya ehil Türk vatan
daşlarına veya madencilik yapabileceği statü
sünde yazılı ve Türk kanunlarına göre kurul
muş hükmi şahsa veya bu hususta yetkiyi haiz 
iktisadi Devlet Teşekkülü veya müessesesine 
veya âmme idaresine verilir» Bu itibarla 6224 
sayılı Kanun hükmü 6309 sayılı Kanun hük
münü tadil edemez, muahhar kanundur. Ayrı
ca, biran için tadil edildiğini kabul etsek dahi, 
bir kararname ile bir kanun hükmünü iptal et
meye imkân yoktur. Bu da hukuk sistemi içe
risinde mümkün değildir. O halde mesele nedir, 
mesele yatırım konularını tesbit etmek sure
tiyle Yabancı sermayeyi teşvik Kanununa isti
naden Türkiye'ye gelecek olan sermayeye sadece 
izin vermekten ibarettir. Ayrıca, bu konuyu 
tetkik etmek istiyen arkadaşlarımın kararna
menin tamamını tetkik etmelerini rica edece
ğim. Günkü, sarahatle kararname birtakım ek 
şartları ortaya koyarak müteşebbis firmalar 
kararnamede yazılı madenleri arayıp bulduk
tan sonra işletmek, yarı mamul, mamul hale 
getirmek ve ihracetmek için Hükümetin mura
kabesine ve ayrıca her safhada ek yatırım izni
ne tabi tutulmaktadır. 

Şu halde efendim, boraks v. s. falan bu ka
rarname ile yabancılara verdiniz, bu ne biçim 
tutumdur diye bir sual yanlıştır. Bu mümkün 
değildir. Huzurunuzda Hükümet üyesi olarak 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı olarak ifa
de ediyorum ve Yüce Senatonun zabıtlarına 
tescil ettiriyorum, bu kararnameye istinaden 
adı geçen firmalara hiçbir maden arama ruhsatı 
verilmemiştir. Verilmesi de mümkün değildir. 
Maden Kanunu hükümlerine göre başka işlem
ler yapmak gerekli izinleri almak lâzımgelir. 
Bunlar yapılmadıkça bu muameleler yapılma
dıkça ve orada tabiatiyle Türkiye'nin durumu 
ve menfaatleri ayrıca tezekkür edilmek kay-
diyle onlar yapılmadıkça bir madenin aranma
sı, ruhsatının alınması bahis konusu olmadığı 
gibi, bunları devren tesahübetmeleri de müm
kün değildir. Bu hali ile mümkün değildir. 

O itibarla bu konuda vâki beyanlar n, nok
san tesbite müstenit bulunduğunu Yüce Senato 
huzurunda kanun hükümlerini iyi tetkik etme
den ortaya atılmış iddialar olduğunu tashihe 
mecburum. Bunu Millet Meclisi Genel Kurulun
da da Sayın Reşat özarda'nm bu konularla iliş
kili olarak Hükümet hakkında vermiş bulundu
ğu. gensoru önergesine cevaben arz etmiş bulu
nuyorum. 

Kısaca vaktinizi fazla almaksızın grup sözcü
lerinin mütalâalarında İleri sürdükleri bâzı be
lirli konulara kısaca arzı cevabetmek istiyorum. 

Sayın Topaloğlu Borax Consoiidatet Limited 
Şirketi kanaatimize göre bir trösttür diyor. Ve 
tröst olması sebebiyle de kuruluşu, kanunlarımı
za aykırıdır. Evvela boraks konusunda Türki
ye'de icrai faaliyette bulunan sadece Borax Con-
soüdatst Limited Şirketi değildir ki, Türk özel 
müteşebbisleri ve Etibank da bu konuda çalış
maktadır. Onların çalışması bahis konusu olun
ca boraks konusunda Türkiye'de bir tröstün var
lığından, bir monopolden bahsedilemez. Ama Sa
yın Topaloğlu bir başka görüş içerisinde diyor 
ki, ben buraya bakmam, menşeine bakarım, men-
şeinde tröst vardır bunların diyor. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Geldiği 
saman,,. 

ENEEJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Geldiği za
man tröst vardır diyor. Ben bunu kabul etmi
yorum ama o zaman Sayın Topaloğlu bir suali 
mukadderle karşı kargıya kalır, iktidarınız za
manında bu düşüncede olduğunuza göre bunu 
ortadan kaldırıcı hangi faaliyeti yaptınız? Bu 
bir mukadder sualdir, bunu ben sormuyorum 
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ama bu beyanda Sayın Topaloğlu bulununca bu
nu kendisine sorarlar. Ona yardım etmek is
tiyorum. 

Sayın Topaloğlu Kâmil Kaznedaroğlu'nun 
mektubundan bahsettiler. Bu mektup üzerine sa
yın senatörler selefim tarafından gerekli mua
melelere tevessül edilmiştir. Sadece müeyyide 
bakımından, hazırlanacak maden kanunu tasa
rısı halamından Sayın Kaznedaroğlu'nun ben 
Hükümete, Bakana el yazısı ile bir not verdim 
ama şeklinde bir beyanı olmuş. Ben Enerji Ba
kanlığım devraldığım saman Enerji Bakanlığın
da ne bir maden kanunu tasarısı ve ne de Sa
yın Haznedaroğlu'nun maden kanunu tasarısına 
ithali lâzımgelen hiçbir notunu bulmadım, iki, 
ikibucuk ay kadar da Sayın Itaznedaroğlu ile 
beraber çalıştım. Bu çalışmamız sırasında Hü
kümet programımızda olduğu cihetle maden ka
nunu tasarısının hazırlanmasını., süratle hasır
lanmasını ilgili arkadaşlarıma talimat olarak 
verdiğim zaman kendisi de vazifede idi. Bana 
evvelki Bakana şöyle bir şey vermiştik, bunu si
ze de veriyorum diye gelmediği gibi boraks ko
nusunda veya bir başka konuda Sayın Hazne-
daroğlu'ndan hiçbir mütalâa da alabilmiş olma
dığımı huzurunuzda ifade etmek istiyorum. 

Sayın senatörler, bası konularda bâzı sebep
lerle, izahı müşkül bâzı sebeplerle bâzı vazifeli
ler Türkiye'de yok boraks kahramanı, yok petrol 
kahramanı, yok bilmem ne kahramanı seklinde 
takdim edilmektedir. Bu yanlış bir meseledir, 
tamamen yanlış bir meseledir. Evvelâ bir Maden 
Dairesi Reisinin vazifesi kanun bükümlerini tat
bik etmektir. Bir Maden Dairesi Reisinin vazi
fesi veya bir Türkiye Petrclleri Anonim Ortak
lığı Genel Müdürünün vazifesi Türkiye'nin men
faatlerini vikaye etmektir. Vazifelilerin vazife
li olmalarının gereği budur. 

Şimdi vazifeden ayrılmış bir arkadanım hak
kında ben bir şey söylemek istemiyorum. Burada 
müdafaası mümkün olmryan, kendisini müdafaa 
edemiyecek bir arkadaş hakkında da beyanda 
bulunmak istemiyorum. Ama bir hususu yüce 
takdirlerinize arz etmek istiyorum. Maden Dai
resi o tarihlerde birçok şikâyetlerin yapıldığı 
hattâ birçok haldi şikâyetlerin yapıldığı, mua
melelerinin ne olduğu bilinmez - kelimeleri se
çerek kullanmak istiyorum, imsak ile konuşmak 

mek istemiyorum, tamamen de söyliyemiyorum 
beni anhyacağnıızı ümidederim - hiç de arzu 
edilen seviyede çalışmakta bulunan Devlet dai
relerinden birisi hüviyetinde bulunmamakta idi. 

Maden kanunu tasarısını hazırladık ve bir
takım yenilikleri, birtakım kolaylıkları ihtiva 
etmek ikere Yüce Meclise takdim ettik. Filvaki 
bu biraz gso takdim edilmiştir, doğrudur. Ama 
takdir bu vurulur ki, maden kanunu gayet önem
li bir kanundur, uzun hazırlık devresi geçirmiş
tir ve hasırlanan maden kanunu tasarısı yüzde 
yüz Türk mütehassıslar tarafından, Türk eks
perleri tarafından hazırlanmış bir kanun tasa
rısıdır. Biz Maden Kanununu tadil etme yolunu 
değil, maden kanunu tasarısını bir bütün olarak 
Yüce Parlâmentoya takdim yolunun daha isa
betli olduğunu düşünerek onu tercih ettiğimiz
den hazırlığı biraz uzunca sürmüştür. Zannedi
yorum. geçen Mart ayının sonunda Yüce Meclis
lere takdim edilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Komisyonumuz boraks bakımından iz
lenmesi lâzımgelen politika hakkında birtakım 
görüşler ortaya koymaktadır. Ben bu görüşler 
bakımından huzurunuzda mâruzâtta bulunrmya-
cağım. Hukukî anlayışımıza, eksperlerimizin 
mütalâalarına ; hukuk servislerimizin mütalâala
rına göre huzuT>'.înu;-:da biraz önce arz ettiğim 
üzere takibeUiğimiz boraks politikası millî men
faatlerimize uygun ve hukuk sistemimiz içerisin
de bahis mevzuu olan sahaları Etibanka kazan
dırma politikasını takibetmekteyiz. Millî çıkar
larımıza uygun olan politika budur. 

Maden kanunu tasarısı Yüce Meclislere tak
dim edilmiştir. Bu müzakere edilecektir. Yüce 
Parlâmento maden kanun tasarısını hangi isti
kamette çıkarır, cnu ban bilemem. Ama Yüce 
Parlâmentomuz maden kanun tasarısına hangi 
nihai seklini verirse elbette ki, iktidarlar ka
nunların tatbikçisi olarak hüviyetini almış bu
lunan bu karır:nu da o istikamette tedvin eder
ler. Ben yüce huzurunuzda Hükümet olarak, 
iktidar olarak takibstmekte bulunduğumuz mil
lî boafe politikasını, iktisadi Devlet Teşekkülü 
olan Etibank tarafından hukukî sistemimize uy
gun bir surette işletilmesi politikasını arz ediyo
rum. Takibettiğimiz politika budur. Meseleyi 
böylece de basite irca etmiş bulunuyorum. 

O itibarla boraks mevsuunun ortaya çıkmış ol-
istiyorum, söylemek istediklerimi de beyan et- [ ması sırasında meselenin bir saman alevi gibi 
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ortaya çıkıp sönmesi bahis konusu değildir. Bi
zim izlediğimiz politika kanaatime göre takdir
lerinize eğer mazhar olursa saman alevi nevin
den değil devamlı, millî menfaatlerimizi hukuk 
sistemimiz içerisinde koruyan devamlı bir ateş 
halinde sürüp gidecektir. Mesele budur. 

Bandırma Boraks Fabrikasının durumu halen 
istihsal edilen malların satış imkânlarının bu
lunması sebebiyle iyidir. Bundan bir müddet 
evvel Bandırma Boraks Fabrikasının istihsali 
durdurulmak zarureti hâsıl olmuştu, istihsal 
edilen malların satılamaması sebebiyle. Bunlar 
satılmıştır. 

Teknisyenlerimizin bize verdiği bilgiye göre 
Bandırma Boraks Fabrikasını colamanit esasına 
göre değil razorit esasına göre inşa etmek lâ-
zımgelir idi. öyle yapılmamıştır, her nedense. 
Belki o zamanki teknik bilgiler veya imkânlar 
buna zorlamıştır. Böyle olmuştur. Ama bugün 
boraks konusunda vâsıl olduğumuz merhale Ban
dırma Boraks Fabrikasını yeniden gözden geçir
mek ve razorit esasına göre imal yapan bir te
sis haline ifrağ etmeyi gerektirmektedir. Teknis
yenlerimiz bu konuda çalışmaktadırlar. Henüz 
kesin bir netice de istihsal edilmiş değildir. O iti
barla bu konuda bu seviyede maruzatta bulun
mama müsaadenizi istirham ediyorum. 

6224 sayılı Kanun hükmüne istinaden çıka
rılmış olan 11140 sayılı Kararnamenin durumu
nu ve ne şekilde anlaşılması lâzımgeldiğini arza 
çalıştığım cihetle Sayın Gürsoytrak'm buna mü-
teferri olarak sormuş bulunduğu soruları cevap
landırdığımı zannediyorum. 

Bir firmanın borç v. s. meselesini Hükümet 
asası olarak burada eleştirmenin isabetsiz oldu
ğunu kabul buyuracağınızı ümidediyorum. 

Muhterem senatörler, vaktinizi zannediyo
rum ki biraz fasla aldım. Meseleyi polemiğe de 
girmeden anahatlariyle kısaca izah etmeye gay
ret ettim. Takibeimekte bulunduğumuz politi
kayı arza çalıştım. Maden Kanununun, 271 sa
yılı Kanunla değişik birinci maddesinin ne şe
kilde anlaşılması lâzımgeldiğini, ne olduğunu 
komisyon raporundan da bahsetmek suretiyle 
izaha gayret ettim. 

Türkiye'nin millî çıkarlarını hukuk sistemi
miz içerisinde nasıl koruduğumuzu; korumakla 
vazifeli olduğumuz cihetle koruduğumuzu ve bu 
tatbikata devam edeceğimizi, halen Devlet Şû

rasında başka sebeplerle bulunan sahalarla alâ
kalı, henüz karara bağlanmamış sahalarla alâ
kalı dâvaların neticesi alındığında aleyhe çık
tığı takdirde hııkııkan hangi imkânlara sahibol-
cluğumıız ve neyi yapmaya kararlı olduğumuzu 
da arza gayret ettim. 

Böylece boraks konusunda mücadele gücümü
zün hukuk sistemimiz bakımından var olduğunu, 
bu yolda olduğumuzu, memleketimizin menfaati 
istikametinde hukuka bağlı ve hukuktan da ay
rılmamak suretiyle bu tatbikata devam edeceği
mizi bir kere daha teyiden arz etmek istiyorum. 

Konuşmama burada son vereceğim. Yüce Se
natonun bu konuda vaki olabilecek suallerini 
cevaplandırmaya amadeyim. Huzurunuza araş
tırma önergesinin okunması sıras7nda kürsüye 
geldiğim zaman hangi haleti ruhiye içerisinde 
çıkmış bulunuyorsam huzurunuzda o ruh hale
ti içerisinde o itminan ve emniyet içerisinde ha
len bulunduğumu ve- beyle ayrılmakta olduğumu 
bir kere daha arz eder Yüce Senatoya saygıları
mı sunarım. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Arıburun. 
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — G. H. P. 

Grupu adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN - - Saym Arıburun bir dakika 
efendim, grup adına söz istiyorlar. Tercih hak
ları vardır. Buyurun C. İL P. Grupu adına Sa
yın Topaloğlu. 

C. H. P. GRUPU ABINA İHSAN TOPAL
OĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım, Sayın Bakanın vermiş olduğu izahat 
üzerine bâzı hususlar üzerinde durmayı bir va
zife saydım. 

Sayın Bakan geçen yıl önergenin kabulü es
nasında da bilhassa Sayın Genel Başkanımızın 
kongre konuşması üzerinde ısrarla duruldu. Son
ra komisyon çahşmallarmda da bu husus zabıtla
ra geçtiği veçhile bahis konusu edildi. Sayın 
Başkanımız kendi üslûbu içerisinde «bâzı yaban
cı oyunların olduğunu» ileri sürmüştür. Bunu 
oradan beyan etmiştir. Yabancı oyunların olması 
demek, kanaatimizce Hükümetin de muhakkak 
surette buna iştirak ettiği mânasına gelmez. Bâ
zı yabancı oyunlar yapılmış olabilir. Nitekim 
Sayın bakana tavsiye edeceğim, kendi bakan
lıklarının hukuk müşavirinin bir yazısında «bu 
meselenin uzaması doHayısiyie madenlerin işle
tilemediği» hususunda kayıtlar vardır. Madenler 
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memleket yararına işletilmezse ve bu da birta
kım eksikliklerle olursa, bâzı şüpheler akla geti
rebilir. Binaenaleyh bu ifadenin derhal bir pole
mik konusu yapılmaması lâzımgelmez kanaatin
deyim. Çünkü doğrudan doğruya iktidarı itti-
ham eden bir ifadeyi görmek mümkün değil
dir. 

Şimdi böyle bir konu karşısında Sayın Ba
kan o zaman, bu yazıyı size verebilirim : Şimdi 
araştırırsam uzun sürer. Bu ve sonra bâzı ba
sındaki yayın neticesinde basma yazılı olarak 
vermiş olduğu bir beyanatta onu burada okuya
cağım. Aynen şöyle demektedir. «24/233 sayılı 
saha 4 yıl müddetle imtiyaz verilmesi 29.4.1964 
tarihinde yine C. H. P. iktidarının Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Sayın Oral tarafından ve
rilmiştir.» Bu sonra benim burada önerge dolayı-
siyle izahatım ve 63 numaralı Kanun maddesin
den bahsettikten sonra Sayın Bakan bunu bu
lunmuş maden hakkına çevirmiş oldu. Zannede
rim ben araya girmek istemem, fakat Sayın Oral 
ile Sayın Refet Sezgin arasındaki münakaşanın 
temeli yazılı olarak dağıtılan ve radyoda veri
len şu beyanata dayanır. Bilmem yanlış mıyım? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— «İmtiyaz mevzuu yapılmasına.» Mucip öyle
dir. 

C. H. P. GRUPU ADINA İHSAN TOPAL-
OĞLU (Devamla) — İmtiyaz mı verilmesi... 

BAŞKAN — Lütfen efendim karşılıklı ko
nuşmayın, devam buyurun. 

"c. H. P. GRUPU ADINA İHSAN TOPAL-
OĞLU (Devamla) — Bütün arkadaşlara takdim 
eder okuturum. Ben burada okuyorum. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Mucip öyledir. 

C. H. P. GRUPU ADINA İHSAN TOPAL-
OĞLU (Devamla) — 24/233 sayılı saha 40 yıl 
müddetle imtiyaz verilmesi ise, 29 . 4 . 19.64 
tarihinde yine C. H. P. iktidarının Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Sayın Oral tarafından ve
rilmiştir. 

Şimdi ondan sonra demin de arz ettiğim gi
bi bulunmuş maden haline getirilmesi meselesi 
kademe kademe bakanlar tarafından yapılmış 
bir olaydır. Üç bakan devrini kapsar. Bâzısında 
daha ileri gitmiştir. Bâzısında daha az kalmış

tır. Binaenaleyh bu konuyu ben iki bakanın 
arasına girmek istemem. Bir hakikati açıklamak 
üzere söyledim. 

Sonra Sayın Bakanın kendi üslûpları içeri
sinde imtiyaz, tröst olan, tekel olan, bir firmanın 
burada çalışmasına müsaade edilmesi Halk Par
tisi iktidarları zamanında niçin görülmedi sua
line cevap vermek isterim : Bu Sayın Bakanın 
daima dinlediğimiz bir usulüdür. «Sizin zama
nınızda da olmuştur» diye meseleyi daba basit 
bir halde geçiştirmek düşüncesini taşıyabilir. 
Bizim zamanımızda, C.H.P. zamanında görülmi-
yen, bilinmiyen bâzı şeylerin daha sonra ortaya 
çıkması mümkündür. Biz bunun böyle olduğu
nu demin sise okuduğumuz 2.1.1967 tarihli Ma
den Dairesi Reisinin mektubunda aynen tekrar 
ettiği için üzerinde durduk. İlık nazarda bizim de 
aklımıza gelmemişti. Yeni bilinen bir hususun 
da,ha sonra söylenmişse siz niçin daha önce yap
madınız demek bence doğru bir usul olmasa ge
rek. 

Şimdi diğer önemli bir konu üzerinde Sayın 
Bakan çok durdu, Etibankm kapamış olduğu 
sabaların Etibanka verilebileceği hakkında ve 
mahlûtiyet meselesi üzerinde uzun izahat verdi. 
Geniş, teknik bir konudur. Ben Sayın Bakan
dan bunun detayı ile bilinmesini istemem. Yal
nız şunu söyliyebilirim; kendi teknik eleman
ları ile bir tartışmaya hazırım. Kimyevi birle
şimin unsurları sodyum ve bor, sodyum klor, 
sodyum sülfat olabilir. Bunların tabiatta bulu
nuş şekilleri ile iki ayrı firma buraya müra
caat ederse bunu takaddüm balda olan firma 
alır. Benim bildiğim kadar, eğer yanılıyorsam, 
temenni ederim ki yanılayım, ben bunu söy
lerken muhakkak öteki tarafın kazanması de
ğil. Ben bu meseleyi tartışmayı kabul ede
rim önemli bir konu. Fakat birtakım bilgilere 
dayanarak söyliyebilirim ki, bu, sonunda bu 
meseleyi halletmiyeeektir. Onun için 1967 yı
lında alman bu tedbir üzerinde kurtarıcı bir 
tedbir olarak olduğuna kanaat getirmediğimiz 
için ortaya koyduk ve söyledik. Çünkü sodyu
mun da birçok asit kökler bağlıdır, onlar 
da asit kökü olarak muhtelif bazlarla birleşmiş 
tuzları vardır. Sodyum boraks bir kimyevi bi
leşimdir, iki unsurdan teşekkül eder. Mahlû
tiyet demek bâzı madenlerin kimyevi bileşim
ler olarak, içice bulunmasıdır. 
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Meselâ bakır cevheri içerisinde altın vardır, j 
elemanter olarak. Bu bir mahlûtiyettir. Ama ] 
kimyevi bir madde olarak sodyum klorür dedi- ! 
ğimiz zaman klor için ayrı, sodyum için ayrı ! 
müracaat ederseniz maden olarak, ki aslında ı 
maden değil o tuz kısmına göre muamele gör
mesi lâzım. Misali belki yanlış verdim o za
man kök veya asit ve baz kısımları münakaşası 
çıkar, buna da takaddüm eden hakkı kazan
ması lâzımgelir. Onun için bu husustaki Sayın 
Bakanın açıklamasını, Etibanka mal edilsin, 
şimdilik kabul etmeme imkân yok. Temennim 
dâvayı kazansınlar. 

Şimdi Sayın Bakan bir de 1958 de kanun tef
sirinden bahsetti. Bendeniz o zaman Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsü Umum Müdürü ay
nı zamanda Etibank Umum Müdür vekili idim. 
Konu şöyle cereyan etmiştir; 1956 yazında 
Gawlik nammdaki bir Alman jeolog Emet mm-
takasmda ve Hisarcıktaki bor mineralleri colo-
monit yatağını bulmuştur. Colomonit yatağı 
elimize geçtikten sonra benim Umum Müdürlüğe 
tâyinimden evvel Maden Dairesinde bor elemanı 
olarak müracaat yapılmıştır. O zamanki kanun
da bor tuzları kaydı olduğu için bâzı açıkgöz
ler bu madeni ele geçirmek üzere aynı saha
lara bor tuzları diye müracaat etmiştir. O za
man uzun bir mücadeleden sonra Meclisten 
borun bor tuzları olduğu kabul ettirerek, bo
run tabiatta hiçbir zaman serbest olmadığını 
kabul ettirerek tefsir ile o sahaları M.T.A. ya 
daha sonra yine nâçiz arkadaşınızın gayreti 
ile ruhsat olarak Etibanka devrettik. Ondan 
başka Etibanka bendenizin çalıştığı devrede 
bakır, espiya bakırları, Halıcıoğlu civarları 
devredilmiştir, aynı şekilde. Çünkü Maden Ka
nunu Maden Dairesine intikalinden sonra Eti
banka gitmesini sağlıyacak tedbirleri ihtiva 
etmemekte idi. Ancak bir açıkkapı ve M.T.A. 
nın elinde bulunan ruhsatların Etibanka devri 
idi. 

Şimdi diğer bir hususa geleceğim, Sayın Ba
kan bu devrede altı kırka sahasının M.T.A. ta
rafından o zaman bulunamadığı hakkında bir 
beyanı oldu. Sayın Bakan geçen sefer bütçe ko- * 
nuşmalarmda da Etibankta bâzı muamelelerin 
Karadeniz Bakır Kompleksi Anlaşmasına ben
zer olduğunu ifade eden iddiaları oldu. İdiada 
ileri sürenleri çürütme bakımından bir taktik 

alarak kullanmıştır, ben kendisine izahat ver
mek için o zaman söz vermediler, yalnız kendi 
beyanlarına uyarak, Etibankm yetkililerinden 
ne gibi muamele olduğunu sordum, bana ce
vap vermediler onun üzerine Sayın Bakandan 
yazılı olarak !bunların neler olduğunu sordum. 

Şimdi konuya dönelim, bu konu Komisyonda 
bahis konusu edildi. Etibankm Genel Müdür 
muavini MTA nın bu sahaları vaktiyle kaçır
dığı iddia etti. Ben de ısrarla bu konunun tet
kikini istedim, komisyon o zaman buna lüzum 
görmedi, zabıtlarda vardır. Ancak Sayın Sad-
rettin Alp an, Umum Müdürü dinlediğimiz za
man ben bu suali sordum, onun şimdi cevabı
nı zabıtlardan size okuyacağım. 

(Benim sualim; İhsan Topaloğlu (G-iresun) 
— Bir sualmi daha vardır, müsaade ederseniz, 
geçen de burada bahis konusu oldu, arkadaş
lar ileri sürdüler, şimdi MTA 1956 - 1958 sene
lerinde de bu civarda sahalar kapatmış, sonra 
bu sahalar terk edilmiş. O zaman bir yabancı 
şirkete gitmiş, bu sahalar. Bunun hakkındaki 
bilgilerinizi söyler misiniz? Bunu Sayın Al-
pan'a tevcih ettim, bu suali bu sahaların, bu altı 
saha ile münasebetleri nelerdir? Yani biz nasıl 
kapatmışız o zaman. Biz dediğimiz zaman Sad-
rettin Alpan, o zaman umum müdür muavini 
veya yardımcı müdür vazifesini işgal ediyor
du, biz demekle kastım MTA yi kastediyorum. 
Cevap şudur; 

Sadrettin Alpan — Haritamız var, onun 
üzerinde izah edelim, şu yeşil gösterilmiş yer
ler MTA tarafından kapatılmış, sonradan terk 
edilmiş sahalardır. Bu kırmızı olanlar, bu mü
racaat edilmiş fakat tedahül dolayısiyle red
dedilmiş olan sahalardır. Bunları biz daha ev
vel kapatmışız. Fakat Kırka her halde o za
man kapalı olan bir saha, yani onlar tarafın
dan kapatılmış yani sahipli imiş orası. Eskişe
hirli bir vatandaş tarafından sahipli olduğu 
için biz o civarda etütler yaptık. Etütlerimizin 
neticesi de orada müspet bir şey bulamadığı 
için biz etütlerimizi bitirdik. O sırada bu şir
ket zannediyorum bu özel şahısla anlaşmış, biz
deki etütler de zaten bittiği için bizde çalışan 
bir Alman bahis konusu idi oraya gitmiş. Bu 
sahalar o devirde daha önce Türk vatandaşları 
tarafından kapalı idi. Onun etrafında bugün 
de zaten bor mineralleri bulunmamıştır. Bunun 

— 439 — 
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için Sayın Bakana yanlış bilgi verildiğini arz 
etmek isterim. 

Şimdi bu çıkan ve biraz evvel bahis konu
su edilen bir kararnameden bahsettiler. Geçen 
yıl bütçe görüşmelerinde, Mecliste Sayın Ba
kana tevcih edilen bir sual üzerine zabıtlardan 
okuyorum, cevap da sudur; Şimdi sayın millet
vekilleri C. H. P. sözcüsü konuşmalarında bil
hassa cevaplandırmamı istedikleri bâzı husus
lardan bahsettiler. Bir Fransız firması ile Ame
rikan firmasının boraks sahasına 14 . 5 . 1966 
tarih ve 6006/4 ve 68 kararname ve 29.8.1967 
tarih ve 6/8696 sayılı kararname ile A. P. ikti
darı zamanında girdiklerinden bahsettiler. Ma
den Dairesinin ilgililerinden aldığım bilgiye ve 
ayrıca bu tarihlerdeki resmî gazetelerde yaptı
ğım tetkiklere istinaden iddia olunan hususu 
tetkik edebilmiş değilim. Eğer ilân edilmemiş 
kararnameler mey anında ise devam ediyor... 

Sayın arkadaşlarım, bakanlıklarda bâzı ba
kanların da dikkatle okumadan imza ettikleri 
kararnameler vardır, olabilir. Ben iş hayatında 
bunun misallerini görmüşümdür. Yalnız bu ka
rarname, Ticaret Bakanlığı ile ilgili olarak ya
ni, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa göre 
verilmiş bir kararname olmakla beraber, ma
denlerle ilgili olması dolayısiyle Sayın Bakanı 
doğrudan doğruya ilgilendirir. Bundan sonraki 
bahsettiğim kararname de öyledir. Geçen gün 
Mecliste ben Sayın Bakanı dikkatle dinledim, 
«Bu kararname Ticaret Bakanlığı tarafından 
çıkarılmıştır, bana söz verildiği için konuşuyo
rum.» şeklinde bir ifadede bulundular, o yanım
da yok. Ancak bu bence, madenlerle ilgili ol
duğu zaman Sayın Bakanın çok daha dikkatli 
olmasını icabettirir. Hiç olmazsa bu kararna
me geçirilirken, ilgili makamların Sayın Baka
nı ikaz etmeleri lâzımdır, işi arasında atlama
ması için. Çünkü, yabancı şirket 6224 sayılı 
Karara girdikten sonra dahi, bir para yatıra
caktır vs maden işletecektir. Hiç şüphe etme
yin. Sonunda Maden Kanununa göre, bir te
şebbüse geçecektir ve işletme hakkı istiyecek-
tir. Eğer, Sayın Bakan başından itibaren bunun 
karşısında ise, bu kararnameyi imzalamamak
la yabancı şirketin Türkiye'ye girmesine mâni 
olabilir. Onun için, bu husustaki izahatı özür 
diliyerek söyliyeyim, beni tatmin etmedi. 

önemli bulduğum hususlar bunlardır, daha 
fazla üzerinde durmıyacağım. 

Bir de kanun tasarısı vardır, bir bakanla 
daire reisi arasında geçtiğini ifade etmek müm
kün değil. Biz beyanımızda Haznedaroğlu'mm 
bir madde hazırladığını, İbrahim Deriner Beyin 
bunu gördüğünü ve bunun üzerinde çalıştığını 
biz Sayın İbrahim Deriner'in ifadelerinden öğ
rendik. Ondan sonra ne şekilde intikal edip, et
mediğini takibetmemiz mümkün değil. O zaman
ki bir işlem, bunlar kâğıtlar üzerinde bulunacak 
şeyler değil. Olabilir ki, Sayın Bakana intikal 
etmemiş de olabilir. Fakat, şunu görmekteyiz, 
bir kanun maddesini, bâzı ilgililerin beyanların
da, o zamanın Maden Dairesi Reisinin, «Maden 
Kanununa bu hususu ithal etmeyi düşündüğü
müz için, nazarı itibara almadık» beyanı vardır. 
Yani, Sayın Bakan olmasa bile, her halde intikal 
etmesi lâzımgelen Maden Dairesi Reisinin ve 
onunla çalışan arkadaşlarının böyle bir tasarı
dan bilgileri olması lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanı Sayın Ref et Sezgin, buyurun. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Muhterem senatörler, huzurunuzu fazla işgal 
etmiyeceğim. Vazifede dikkatli olmama yardım 
edici istikamette Sayın Topaloğlu'nun vâki be
yanlarına teşekkür ederim. Mümkün olduğu ka
dar vazifemde dikkatliyim. Şunu ifade etmek is
tiyorum : 

Bahis konusu bulunan kararnameler, Millet 
Meclisinde benim zabıtflara münderiç bulunan 
ifadem de bahsi geçen kararnameler, tabiatiyle 
tarafımdan görülmüş kararnamelerdir, imzala
mışım, tetkik etmişim. Ama, sadece maden keli
mesinin geçmiş olması, boraks geçmiş olması ve
ya başka bir şey geçmiş olması meselesinin 6224 
sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun 
tatbikatına mütaallik olan bir meselede benim 
ayrı bir itina göstermemi gerektirmez. Bununla 
şunu ifade etmek istiyorum; konusu hangi ba-
kanüığı ilgilendirirse ilgilendirsin, ama bir yerde 
bir boraks geçiyorsa, bu Enerji Bakanının vazi
fesidir gibi bir düşünceyi kabul etmek mümkün 
değildir. Buna işaret ettikten sonra kararname
lerin tabiatiyle imzalanan şahıslar tarafından 
tetkik edilerek imzalandığını mahfuz bulunduru
yorum. Bu doğrudur ve böyle de yapılmaktadır. 
Şimdi asıl bunun için değil, huzurunuza bir hu
susu vuzuha kavuşturmak için çıktım. 
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Sayın Topaloğlu, benim basma dağıttığım be
yanatı okudular. Ben okuyorum; sayfa 11, 
«24/233 sayılı sahaya kırk yıl müddetle imtiyaz 
verilmesi ise, 29 . 4 . 1964 tarihinde yine C. H. 
P. iktidarının Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Sayın Oral tarafından verilmiştir.» Burada me
selenin izah edilmediği doğrudur. Sadece izah 
edilmemiştir. 

Şimdi burada işaret ettiğimiz tarih numara
lı 29 . 4 . 1964 tarihli 24/233 sayılı olur nedir? 
Müsaade ederseniz bunu okuyayım. Burada ne 
kelimeler vardır, bu nedir? 

«İşletme hakkı talebi tarihi 23 Ekim 1962. 
Ruhsatnamenin sahibi Türk Boraks Madencilik 
Anonim Şirketi.» Yukarda mevkii, sınırları ve 
saire var. Eskişehir, Seyitgazi, Salihli'ye bortu-
zu ve saire.... 

Geçiyorum, «.. Bu itibarla; 
a) Bahis konusu bortuzu madeninin saha 

sınırlarının muayyenliği ve madenin kemiyet ve 
keyfiyet itibariyle bir işletme tesisine elverişli 
cevheri ihtiva ettiği tahakkuk etmiş olduğun
dan, 6309 sayılı Maden Kanununun 271 sayılı 
Kanunla değişik 49 ncu maddesi gereğince, ma
denin bulunmuş maden sayılmasına ve arayıcısı 
Türk Boraks Madencilik Anonim Şirketinin bu
lucusu olduğunun kabulüne, 

b) Mezkur madenin Maden Kanununun 51 
nci maddesi gereğince kemiyet ve keyfiyet, ik
tisadi ve fennî şartlara göre kırk yıl müddetle 
işletme imtiyazı mevzuu yapılmasına, 

c) Aynı kanunun 52 nci maddesine göre, 
madenin işletilmesinin teknik ve iktisadi, malî 
şartlara ve işletme hakkı sahibinden alınacak te
minat miktarını gösterir şartname ihzar edilerek 
bu hususta gerekli muamelenin ifasına müsaa
delerini saygılarımla arz ederim. 

Maden Dairesi Reisi 
Kemal Haznedaroğlu 

Olur : 29 . 4 . 1964 Hüdai Oral.» 
Beyanatımda buna atıf yapıyorum. 
Şimdi aramızda ihtilâf konusu olan mesele, 

ne Sayın Topaloğlu arkadaşım tarafından, ne de 
hu konuda burada - bulunmadığı için bahis ko
nusu etmek istemiyorum - Sayın Oral tarafından 
imtiyaz mevzuu yapılmasına mütedair oluru ben 
imzaladım, dememelerinden neşedetmektedir. Bu 
yerilmiş, kanuna aykırı değil bu. Uygun, kanu-
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na uygun, doğru. Maden Kanununa tamamen 
uygun. Ama, bir iddia ortaya atıldı. Bu çıkınca, 
imtiyaz mevzuu yapılmasına mütedair oluru siz 
imza etmişsiniz. Ben konuşmamda eğer, «24/233 
sayılı sahaya kırk yıl müddetle imtiyaz verilmesi 
ise, 29 . 4 . 1964 tarihinde», bunu göstermeden 
bir beyanda bulunsa idim, bir dereceye kadar 
haklı olabilirlerdi. Nitekim, mükerreren Meclis
te konuşuldu, zabıtlarda var, çıkardık dedik ki, 
bu sizin mi? «Bu imtiyazın nihai safhası değil.» 
evet, imtiyazın nihai şekli değil. Birinci merha
lesi, bu olmadıkça... Bu olacak. Bunu Maden Da
iresi Reisliği hazırlıyacak, vekil buna evet diye
cek. Ondan sonra Başbakanlığa gidecek, Devlet 
Şûrasından istişari mütalâa alınmak üzere ora
ya gidecek, istişari mütalâa alınacak, Bakanlar 
Kurulu Kararnamesi haline getirilecek. İhtilâfı
mız buradadır. Bu da ihtilâf değil. Aslında, bir 
durumun kabul edilip edilmemesinden neşedet
mektedir. Ben olmıyan bir şeyi, varidolmıyan 
bir şeyi hiç kimseye izaf etmedim ve böyle bir 
itiyadım da yoktur. 

Bu konuyu tavzihen arz ederim. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — (Sayın Arıburun, buyurunuz. 
TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, kıymetli arkadaşlarım, uzun zamandan 
beri, ama çok uzun zamandan beri, bu benim ta 
teğmenlik zamanıma kadar (da gider, bu umumi 
efkâra birçok yönlerle intikal ettirilmiş olan 
bâzı fikirlerin de yayılmasına sebebiyet veren 
boraks ve bâzı madenler meselesi hiç şüphe
siz ki bugünkü konuşmalarla ve Araştırma Ko
misyonunun yapmış olduğu incelemeleri muhte
vi rapor ve konuşan arkadaşlarımızın, sayın 
Bakanımızın da, hepsinin faydalı izahlariyle kâ
fi vuzuha kavuşmuş olduk. Dolayısiyle de memle
ketin ve milletin menfaatine çok faydalı bir du
rum da yaratılmış oldu. Bunun ilk neticelerini de 
almış olduk, bugünlerde. Bilhassa, hepimiz bir
çok şeyleri öğrendik, dikkatlerimiz arttı, ilgi
miz arttı, umumi >efkâr da çok şey öğrendi ve 
Hükümet de ve ilgili daireler de hiç şüphesiz da
ha ziyade gerek bu hususda ve gerekse bundan 
sonra gelecek hususlarda çok daha ziyade dikka
te gelmiş oldular ve olacaklar. Bedihî ve mua
melâtta açıklıklar var ise ve bu açıklıklardan 
doğan bâzı zararlar da var ise ki, olduğu anla
şılıyor, onları da kapıyacak tedbirler de alına
caktır, hiç şüphesiz, 
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Konuşan bütün arkadaşlarımız, ben eminim, 
yüzde yüz eminim, hepimizinde müttefik oldu
ğumuza da eminim, burada büyük bir hüsnüniyet
le eksik, açık, zararlı gördükleri inandıkları hu
susları belirttiler. Hükümet, bizim Hükümeti
miz ; mal, Devletin malı, milletin malı, gayet ta
biî üzerinde hassasiyetle durulacak ve elbette 
bunlarla ilgili gerekli tedbirler alınacaktır. Bun
dan sonra muktedir olan sararlar dahi olmıyacak 
hiç şüphesiz. Bir defa memlektimiizin hiç bir za
man, hiç kimsenin, hiç bir şirketin de bir nevi sö
mürgesi olacak durumu da yoktur, bundan son
ra. 

Binaenaleyh, son derece 'hassasiyet gösteril
miş olması şahsan bendenizi hakikaten minnettar 
bıraktı. Sebebi: 

Sayın arkadaşlarım, Amerika'da ataşe idim 
orada Türkiye'den gitme bir yabancı daha doğ
rusu Rumdan gelme bir Ortadoks rahibi ile ta-
nştım, gayet güzel Türkçe konuşuyor. Birinci 
Cihan Harbinde Almanlara tercümanlık yapmış. 
Birinci Cihan Harbi esnasında büyük bir heyet 
varmış Türkiye'yi tanyan, maden hususunda ta-
rıyan. O heyete tercümanlık yapmış. Türkiye'
nin madenlerini biliyor musunuz? Diye sordu. 
bu hususta o eamana ait bâzı bilgiler ve iki ra
por tanzim edilmiş olduğunu söyledi,o heyet ta
rafından. Bir tanesi gizli hakiki rapordur, elden 
gitti, dedi. Bir tanesi de açık rapordur, dedi, bu
da Türk Hükümetine, o tarihlerdeki, ve ilgili 
olan Alman makamlarına, Türkiye'de verilen 
dağıtılan raporlardır, dedi. İkisi bir birine ka
tiyen uymaz, dedi. Hakikatler,asıl o gizli giden 
rapordadır, dedi. Türkiye mühim mikyasda zen
gin bir memlekttir, dedi. Siz üzerinde yaşadığı
nız toprağı bilemezsiniz, dedi. Açık, açık söyle
di bu zat. Petrol hususunda da, diğer hususlar
da da, hatta altın hususunda da söyledi. Türki
ye'de hâlâ altın madeni varmış. 

Şimdi zaman geçti, Amerikaya gittim, yine 
vazifeli olarak, orada da bâzı hususları öğren
dim. Ben eminim ki, Amerikalılar şu kadar se
neden beri beraber çalışmaktayız, gayet serbest 
çalışmaktadırlar, muhtelif '/önlerden, modern 
usullerle ve tayyareden alınmak suretiyle Tür
kiye'nin madenlerini tesbit etmişlerdir. Bir za
manlar Elâzığ ve havalisine büyük mikyasta il
gi gösterdiler; bâzı gezi yerleri, istirahat yer
leri, yok efendim, bizim alabalık dediğimiz şey
ler yönünden. Bunun altında başka şeyler de 

S yatıyor idi.. Bugün, bütün cihanın içinde gizli-
| den gizliye muazzam bir harbin cereyan etmekte 
| olduğunu hep biliyoruz, sayın arkadaşımız da 
i söyledi. Maden harbi, petrol harbi. Bunlar giz

liden gizliye gayet şiddetle cereyan etmektedir. 
Hiç kimsenin kara gözleri hatırı için kalkıp da 
milyarları getirip memleketine yatırmaz kimse.. 
Ve her memleket mutlaka evvelâ kendi menfaa
tini düşünür.. Bilhassa büyük devletler. Binaen-
alyeh, bizim üzerimizde de icabederse, ellerini de-
ğerse bir nevi istismar yaratacakları muhakkak
tır, yaratmıya teşebbüs edecekleri muhakkaktır. 
Madenler hususunda ve müsaittir de. 

Binaenaleyh, bu eskiden beri devam edege-
len kendi fiili şahsi intibalarıni da (burada arz 
etmek suretiyle bu oturum ile birçok hususlar
da tatmin edilmiş olduğumu arz etmek isterim. 
Hakikaten, milletin, herkesin Meclislerin, ilgili
lerinin, tâbir caizse, af buyurun, gözleri açıl
mıştır, bundan sonra sömürge gibi herhangi bir 
husus yaratılmış olmıyacaktır, olamıyacaktır. 
Çünkü nep beraber içindeyiz, bu işin. 

Binaenaleyh hülâsa olarak, temenni ederim 
ki, eski Osmanlı İmparatorluğu asırlarca üzerin
de oturduğu, bu muazzam servetlerin, üzerinde 
oturmakta olduğu halde sefalet içinde geçirdiği 
yine uzun asırları bir daha tekerrür etmiyecek-
tir. Bilgimizle, ilgimizle, kendi madenlerimiz
den, kendi servetlerimizden istifade edeceğiz, bir 
birimizi ikaz edeceğiz. Ta talebesinden, hani üni
versitedeki yahut liselerdeki talebeden, tar
ladaki köylüden, iş adamlarından, Meclislere 
senatörlere, mebuslara, hükümetlere gelinciye 
kadar bir nevi kontrol yaratılmıştır. Çalışa-
cağız; hep beraber ve bu işi sağlama, iyiye, gü
zele ve zenginliğe götüreceğiz faydaya götürece
ğiz. Bu itminan ile, bu vesileyi vermiş olan arka
daşlarımın cümlesine yürekten teşekkür ederim. 
Memleketimize milletimize hayırlı olmasını di
lerim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN —- Sayın Ucuzal, buyurunuz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, 5,5 saate yaklaşan 
bir zaman içerisinde müzakeresini yaptığımız ve 
üzerinde hassasiyetle durduğunuz bu mesele üze
rinde ben bir vecibe ifa etmek üzere huzurunu
za geldim. Hepinizin hâtırasında olduğu gibi, 
bu boraks madenleri üzerinde iki yıl evvel büyük 
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fırtınalar koparıldı. Sayın Topaloğlu, ve Fikret 
Gündoğan arkadaşıma bu verdikleri araştırma 
önergesinden dolayı teşekkür ederim. Elimizde 
bulunan 67 sayfalık bu raporu hepiniz iyice tet
kik ettiniz, müzakeresi sırasında bütün taf
silâtı ile boraks madenlerinin mahiyetine, bu 
madenler üzerinde yapılan işlemlere 'de ciddiyet
le vâkıf olduk. Bu arada bu komisyonda vazife 
alan arkadaşlarıma da cidden şükran borcumu 
ifade etmek isterim. Hakikaten, gördük ki, bir 
bardak suda nasıl fırtınalar koparılıyor. Bu ko
misyon, bugün huzurunuza şu raporla geldi ve 
«böylece koparılan fırtınanın asıl ve esası bulun
madığını rahatlıkla huzurunuza getirdiler. Bu 
arada yine tetkik ettiğimiz rapordan anlaşıldı
ğına göre, bu boraks madenleri üzerinde hak sa
hibi olmak istyen gerek vatandaşlarımız, gerek
se vatandaşlarımızla birlikte ortak bulunan şir
ketlerin durumunu da öğrendik. 

Raporda 12 tane ruhsat sahibinin durumu 
incelenmiş bendeniz de inceledim. Bunların 6 ta
nesi 'muhtelif Türk şirketlerine ve şahıslarına 
aittir. 6 tanesi ise evvelâ Türk vatandaşlarının 
aldığı ruhsat, bilâhara Türk Boraks Şirketine 
devredilmiş. 

Hükümetime teşekkür ederim ki, iktidara 
gelmeden evvel yapılan bir takım muameleler 
üzerinde hassasiyetle durmuş, Türk Milletinin 
menfaatinin zerresini kimseye kaptırmamaya 
gayret etmiş. Netice itibariyle 4 tanesi üzerinde 
söz söylemiyeceğiz. Henüz Devlet Şûrasında 
neticeleri alınmış değildir ama, görüyoruz ki, ge
rek Maden Dairesinin çalışması ile, gerekse 
Enerji Bakanlığının gayreti ile Türkiye'nin elin
den gidiyor diye dile getirilen meselelerin bir ye
re henüz gitmemiş olduğunu da bu raporda gö
rüyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, çok kıymetli bir ma
den olduğunu, dünyada bu madenin çok az yer
lerde bulunduğunu, bu maiden üzerinde bir 
tröstün kurulduğunu, bu şirketin mühim men
faatler peşinde koşarak mühim fedakârlıklara 
katlanacağı söylendi. Olabilir. Ama, benim Hü
kümetim hakikaten geçmiş devirde yapılan mua
meleler üzerinde hassasiyetle durmuş milletin 
hakkını da ciddiyetle korumuş. 

Şimdi, Sayın ihsan Topaloğlu arkadaşımın 
bir beyanına çok özür dilerim, dokunmak istiyo
rum. Dediler ki, Maden Dairesinin eksik mua-

ı melelerinden dolayı mesele Devlet Şûrasına inti 
i kal etmiştir. Değerli arkadaşlarım, Devlet dai

resi eksik muamele yaparak, ister vatandaş ol
sun, ister şirket olsun, ister yaJbancı .şirket olsun 
onların hakkına gölge düşürmeyi aklından dahi 
geçirmez. Türkiye,de Anayasa vardır. Bu Ana
yasaya istinaden çıkarılan ve çıkmış kanunlar 
vardır. Yerli olsun, yabancı olsun hepsi bu ka
nunların himayesindedir. Gömül arzu eder ki, 
benim seçim bölgem olan Kırka Nahiyesinde bu
lunan, 'inşallah tahminlerin de üstünde büyük 
olan rezervin işletilerek memlektime büyük fay
da sağlasın. 

Değerli arkadaşlarım, mesele ruhsat verildi, 
verilmedi, işletildi, işletilmedi meselesinde de
ğil, mesele, gelin bunu birlik ve beraberlik içe
risinde işletmeye, istihsale hazırlamanın imkân
larını arayalım. Bizden iş bekliyen Türk Mille
tine, bizden imkân bekliyen Türk «Milletine ha
yırlı işler yapalım. Şimdi görüyoruz Bandırma'-
da bir tesis kurulmuş, kendisinden beklenen nor
mal faaliyeti temin edemediği veyaJhut önümüz
de bulunan bu madeni, işletme imkânının olma
dığı. O halde tetkikatlarımızı devlet olarak cid
dî tutmayıp ta, neticede herhangi bir raporun 
elde edilmesi veya herhangi bir bilginin elde 
edilmesi sonunda, iktidarda bulunan hükümeti 
itham etmeye hakkımız yoktur. Bir hata işlen
mişse gelin bu hatayı düzeltmenin yollarını arı
yalım. Ama bu yollar aranırken, ne mevzuatı 
zedeliyelim, ne iş baişmda ciddî çalışan hükümet
lere gölge düşürelim. Bu mesele üzerinde daha 
fazla konuşmak isterdim fakat vakit uzadı. 5,5 
saatten beri de yorgunsunuz değerli arkadaşla
rım. Ben yine komisyona, yine Maden Daire
sinde vazife alan ve Enerji Bakanlığmn başın
da bulunan değerli Bakana huzurunuzda teşek
kür ederek sözlerime son veriyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, içtüzüğümüzün 
133 ilâ 138 nci maddeleri uyarınca Bor Mine
ralleri hakkında Cumhuriyet Senatosu araştır
ması yapılmış ve tüzüğümüzün 133 ncü madde
sine g'öre de bu belli konu üzerinde gereken bil
gi alınmıştır. 

13 . 5 . 1969 S:.lı günü saat 15,00 te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,25 
g»3»ı»ııı B • 
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3. — SORULAR VE CEVAPLARI 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Ilazer'in, yiyecek ve içecek madde! e rutin 
kontrohına dair yazılı soru önergesi ve Başbakan 
Sil! ey man Demire!/in cevabı (7/479) 

T. C. 
Başbakanlık 9 . 5 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-204/3372 

Kanu: Cumhuriyet Senatosu Kars 
Üyesi Mehmet Hazer'in önergesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi - Kanunlar Müd. 
30 . 9 . 1968 tarih ve 9265-7/479 - 1803 sayılı 

yasıma. 
Yiyecek ve içecek maddelerinin kontrohı

na dair, Cumhuriyet Senatosu Kars üyesi Meh
met Hazer tarafından Başbakanlığa yöneltilen 
yazılı soru önergesi cevabı ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Mehmet Ha
zer'in «Beslenme sorunu ve gıda piyasasının 
yeniden düzenlenmesi» ne dair 10 . 9 . 1968 ta

rihli yazılı soru önergesinin cevabıdır 
1. ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1968 

yılı programı uyarınca Türkiye'de beslenme 
sorunu ve gıda piyasasının kontrolü konusun
da tedbirler almak görevinin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına verilmiş bulunduğu dik
kate alınarak, bu Bakanlık tarafından müste
şarlar seviyesinde bir komitenin kurulması için 
Başbakanlığa müracaatta bulunmuş ve «Bes
lenme Yüksek Koordinasyon Komitesi» kurul
muştur. 

Öte yandan, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca, gıda kontrolünün daha etkili hale 
getirilmesi ve tek bir teşkilât tarafından yöne
tilmesi amaciyle, bir «Teşkilâtlanma ve çalışma 
projesi» taslağı hazırlanmış ve görüşleri alın
mak üzsre ilgili Bakanlıklara sunulmuştur. 
Bakanlıklararasında ortaya çıkan görüş ayrılık

ları sebebiyle taslağa henüz son şekli verilme
miştir. 

2. 1969 yılı programının sağlık sektörü 
bölümünde de 127 numara ile «Beslenme ve gı
da kontrolü konusunda çeşitli kuruluşların 
yetersiz kalan çalışmalarını etkili bir hale ge
tirebilmek, hizmetleri tek bir teşkilâtta toplıya-
bilmek ve mahallî idarelerle iyi bir işbirliğini 
gerçekleştirebilmek amaciyle gelişen gıda en
düstrisi ve sorumlu kuruluşların durumları göz 
önünde tutularak geniş kapsamlı bir çalışma ile 
yeterli bir mekanizmanın kurulmasının sağla
nacağı» tedbiri öngörülmüş ve bu tedbirin uy-
gulanmasiyle Devlet Plânlama Teşkilâtı sorum
la kılınmıştır. Böylece gıda kontrolü konusun
la nasıl bir teşkilâtın bulunması gerektiği hıı-
nsunda Bakanlıklararasmdaki görüş farkları
mı giderilmesi ve bir çözüm yoluna ulaştırıl
ması sağlanacaktır. 

Halen bu hususla ilgili çalışmalar devam et
mektedir. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rini rica ederim. 10 . 9 . 1968 

Kars Senatörü 
Mehmet Hazer 

Soru : 

Son zamanlarda yiyecek ve içecek maddele
rinin insan sağlığına zararlı bir halde iç ve dış 
piyasalara sürülmesi, bu maddelerin ciddî bir 
kontrole tabi tutulması zaruretini ortaya çıkar
mıştır. Buna rağmen henüz ne etkili bir sağlık 
ve fiyat kontrolü kurulmuş, ne de yetersiz ve 
dağınık mevzuat ele alınmıştır. Bu nedenle sos
yal ve ekonomik gelişmelere uygun bir merkezi 
organizasyona olan ihtiyaç da gün geçtikçe art
mıştır. Bugün tarımsal ürünlerin sağlık ve tek
nik kontrolü başka Bakanlıklara, kredi ve fiyat 
teşkilâtı da başka bakanlıklara bağlı bulunmak
tadır. Bu yüzden de etkili ve etraflı bir gıda ve 
beslenme politikası uygulanamamaktadır. 
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Plânlı dönemde bile islerin kişisel isteklere 
göre yürütülmesi de bundandır. Bir müddet evvel 
buğday ihracatı yapılacağı ilân edilmiş iken, bir
den bire büyük ölçüde ithal mecburiyetiyle kar
şı karşıya kalınması tarım ve hayvancılık kredi
lerinin keyfi bir surette yönetilmesi de bundan
dır. 

Tahıl piyasasını ayarlamakla görevle Toprak 
Mahsulleri Ofisi gibi kamu kuruluşlarının açlık 
tehlikesiyle karşı karşıya kalan, âfetlerden za
rar görmüş çiftçinin derdine çare anyacak yerde 
partizanlıkla uğraşması da idarenin sosyal geliş
melere göre yeniden düzenlenmesi lüzumunu or
taya çıkarmıştır. 

Gıda sanayii ve beslenme konusunda İkinci 
Beş Yıllık Plânla kabul olunan ilkelerin gerçek
leştirilmesi ve öngörülen hedefe ulaşılabilmesi 
için da henüz yeterli bir tedbir alınmadığı anla
tılmaktadır. 

Beslenme sorunu ve gıda piyasasını bugünkü 
perişan halden kurtarmak, görev ve sorumluluk
lar) bir elde toplamak, özel sektörle kamu kuru
luşlarının koordine bir halde çalışmalarını ha
zırlamak için bir merkezi organizasyon düşünü
lüp, düşünülmediğini plânda öngörülen hedef ve 
ilkelerin gerçekleştirilmesi için Devlet Plânlama 
Teşkilâtınca ne gibi tedbirler alındığının ya
zılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

2. — Cumhuriyet Senatonu Tabiî Üyesi Sami 
Kilcük'iuı. Batı - Trakya'da Türklere yapılan 
başlaya dair yazdı soru önergesi ve Başbakan 
Süleyman Demirci'm cevedoı (7/l187) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 284/3371 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi Sami Küçük'ün 
önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü : 
10 . 10 . 1968 tarih ve 9300 - 7/437 - 1980 

sayılı yazınız. 
Batı Trakya'da Türklere yapılan baskıya 

dair Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sami Kü
çük tarafından Başbakanlığa yöneltilen yazılı 

soru önergesi cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman Demire! 
Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Sami Küçük'
ün «Batı Trakya'daki Türklerin eğitim ve öğ
retimi» ne dair 10 . 10 . 1968 tarihli yazılı soru 

önergesinin cevabıdır. 

1. Batı Trakya'daki Türk topluluğunun eği
tim ve öğretiminde görevlendirilmek amaciyle 
Türkiye'deki öğretmen okullarında Yunan uy
ruklu soydaşlarımızın yetiştirilmesi faaliyetine 
devam edilmektedir. Halen Batı Trakya Türk 
okullarında, bu şekilde Türkiye'de yetiştirilmiş 
pek çok genç öğretmenlik yapmaktadır. 

Hükümetimiz bu okullarda Türkiye'de yetiş
miş formasyonlu öğretmen çalıştırılması şartı 
üzerinde önemle durmakta ve karşılıklı bütün 
temaslarda bahis konusu hususa ağırlık vermek
tedir. 

Son zamanlarda yapılan karşılıklı temaslar
la bu şekilde yetiştirilmiş 2 5 - 3 0 yeni öğretme
nin Türk okullarına tâyini sağlanmıştır. Bunun
la beraber, özel okul denilen ve mahalle mekte
bi hüviyeti gösteren bâzı okullarda formasyon
dan mahrum bâzı kimselerin de istihdamına 
müsaade edildiği bilinmekte ve «Cemaatin ar
zusu» olarak mazur gösterilmeye çalışılan bu 
nevi hareketlerin de önlenmesi için devamlı çaba 
gösterilmektedir. 

Nitekim, Türk okullarında çalışabilmek için 
lise ve medrese mezunları ile Türk ilk öğretmen 
okulu mezunlarının Selanik Pedogoji Akademi
sinde bir kurstan geçirilmesi şartının uygulama
ya. konulacağının ve bu hususta hazırlıklara gi-
rişildiiğnin anlaşılması üzerine Dışişleri Bakan
lığımızca gerekli teşebbüslerde bulunulmuş ve 
Yunan hükümetinin söz konusu tedbiri almakta 
ısrar etmesi halinde Türk makamlarınca da karşı 
tedbirlerinin alınabileceği Atina'da Yunan Dışiş
leri Bakanına ve Ankara'da Yunan Büyükelçisi
ne bildirilmiştir. 

2. Tür'kiyedeki azınlık okullarının tâbi ola
cakları esaslar 625 sayılı Özel öğretim Kurum-
ls.rı Kanunununda ve bu kanun gereğince hazır
lanmış bulunan ve halen Danıştay'da incelen
mekte olan tüzükte tesbit edilmiştir. 

9 . 5 . 1969 
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Bu mevzuat, gerekli görüldükçe, karşılıklılık 
şartına dayanılarak, ek tedbirler alınmasına da 
imkân vermektedir. 

Bu bakımdan Rum azınlık okulları öğret
menleri hakkında ayrı ve özel bir kanun tasarısı 
hazırlanmasına, bu gün için, lüzum görülmemek
tedir. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, yazılı olarak, Başba

kanlıkça cevaplandırılmasını rica ederim. Say
rılarımla. 

10 . 10 . 1968 
Sami Küçük 

Tabiî Üye 

istanbul'da yayınlanan Batı Trakya dergisi
nin 15 Ağustos 1968 gün ve 16 sayılı nüshasın
da (Batı Trakya'da yeni baskılar başladı) adlı 
yazıda aynen şunlar yazılmaktadır: 

«Yunan Millî Hükümetinin çıkardığı (zaru
ri kanunlar) arasında Müslüman akalliyeti mu
allimlerini yakından ilgilendiren bir kanunu 
aynen neşrediyoruz. Bu kanun 19 . 9 . 1967 ta
rihli ve 129 (zaruri kanunlar) serisinin 13 ncü 
maddesinin 9 ncu paragrafında aynen şöyle ya
zılıdır : 

Aleksan&rupolis (Dedeağaç) Pedegoji Aka
demisinde müslüman muallimlerin bir sene kurs 
görmeleri için ayrı bir sınıf kurulmuştur. İşbu 
sınıfa, giriş imtihanlarından sonra gymnasyo 
(lise) veyahut müslüman medreseleri mezunları 
kaydedilecektir. Bu sınıfta müslüman mual
limlerin kurs göreceği dersler Maarif Bakanlığı 
karariyle tesbit edilecektir.» 

Dergideki yazının alt kısmında da «Bu ka
nunun neşrinden sonra Batı Trakya müslüman 
mekteplerinde muallim olmak istiyenler -Türki
ye ̂ den mezun olanlar da dâhil- lise veya medre
seden mezun olduktan sonra Aleksandrupolis 
(Dedeağaç) taki Pedegoji Akademisine imtihan
la kaydolunup bir sene kurs görecekler, böyle
likle hangi taraftan mezun olursa olsun bütün 
muallimlerin seviyeleri birleştirilecek» denil
mektedir. 

Dergideki bilgilerin ışığı altında bu kanunun 
incelenmesinden: 

1. Batı Trakya'daki Türk azınlığının (Yu
nanlılar Türk kelimesi yerine daima müslüman 
deyimini kullanmaktadırlar) millî birliğini 
koruyan ve anavatana kayıtsız olarak bağlılık
larını sağlayan ve çoğu Türkiye öğretmen okul
ları çıkışlı bulunan ve bu okullarda pedegoji 
öğrenimi yapan Batı Trakya öğretmenlerinin, 
pedegoji akademisine imtihanla girme ve mezun 
olma şartı karşısında, öğretmenlik hizmetlerine 
devamları şüpheli görülmektedir. Bu kanunla, 
Yunan Hükümeti, Türkiye öğretmen okulları 
çıkışlı öğretmenleri tasfiyeyi hedef tuttuğu an
laşılmaktadır. 

2. Bu kanunla, Yunan Hükümeti, Batı 
Trakya'nın Yunanistan'a geçmesinden bu yana 
Türk topluluğunu sosyal, iktisadi ve nihayet 
eğitim ve kültürel bakımlardan da geri ve güç
süz bırakma çabalarında bir araç olarak -Bir
çok kere kendileri tarafından bilinmeden- kul
landığı medreselere ve onların mezunlariyle Yu
nan Hükümetinin emellerine hizmete amadelere 
bütün Türk okullarını teslim etmek suretiyle 
Batı Trakya Türklerini madden ve manen bü
yük zararlara sokacağı aşikârdır. (Batı Trak
ya Türkleri arasında medreselerden mezun ol
muş ve Batı Trakya Türklüğüne büyük hizmet
leri geçenleri takdirle anmayı da borç bilirim.) 

Yunan idaresinin her devresinde Batı Trak
ya Türküne reva görülen her türlü baskı ve zul
me rağmen, onlar, millî benliklerini, büyük öl
çüde, Anayurtla olan eğitim ve kültür bağları 
sayesinde muhafaza edebilmişlerdir. Bu ka
nunla Yunan Hükümeti, bu bağları da kopar
mak istemektedir. 

Bu durum karşısında, Başbakanlik: 
1. Batı Trakya'daki Türk okullarını, mak

satlı olarak çağ dışı skolâstik bir eğitimle yetiş
tirilen medrese mezunlarına teslimi önlemek için 
neler düşünmekte ve yapmaktadır? 

2. Türkiye "deki Rum azınlık okulları 
öğretmenlerine, aynı amaçla uygulanmak üzere, 
Yunan Hükümetinin çıkardığı kanuna benzer 
bir kanun tasarısı hazırlamayı düşünüyor mu? 
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CUMHURİYET SENATOSU BOR MİNERALLEEİ AEABTIEMA KOMİSYONU EAPORU 

Cumhuriyet Senatosu 
Bor Mineralleri Araştırma Komisyonu 28 . 12 . 1968 

Başkanlığı 

CUMHURİYET SENATOS 7 SAYIN BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosunun 25 . 1 . 1968 tarihli 2 ) nci Birlsniminde kurulmasına karar verilen: 
Bor Mineralleri Araştırma Komisyonumuz gerekil süre içinde çalışmalarını sonuçlandırmış ve 
Yüksek Genel Kurula arz edilmek üzere ekli raporun makamınıza +eslimini kararlaştırmıştır. 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

Araştırma Komisyonu Başkam 
Ziya Termen 

Çanakkale Senatörü. 

ARAŞTIRMA GÖREVİNİN SONA ERMESİ İLE İLGİLİ KARAR : 

CUMHURİYET SENATOS U SAYIN BAŞKANLIĞINA 
28 .12 .1968 
Ankara 

Komisyonumuz, araştırma ve tesbitle görevli bulunduğu Türkiye Bor Mineralleri konusu üze
rindeki çalışmalarını, Senato Genel Kurulunun tas /ibine dayalı süreler içinde ikmal ederek, ekte 
takdim olunan raporu hazırlamıştır. 

Raporumuzun, Senato Yüksek Genel Kuruluna ~rs edilmek üzere, gerekli işleme tabi tutulma
sı hususu, saygı ile arz olunur. 

Komisyon Başkanı Komisyon Sözcüsü Komisyon Kâtibi Üye 
Çanakkale Senatörü Balıkesir Senatörü Ersincan Senatörü Giresun Senatörü 

Ziya Termen Cemlulettin İnhaya Fehmi Bay soy Sabahattin Orhon 

üye 
Giresun Senatörü 

(Muhalifim, söz hakkım mahfuzdur.) 
İhsan Topaloğlu 
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ARAŞTIRMA ÖNERGESİNİN METNİ 

Sayın Fikret Gündoğan ( C. H. P.) ve Sayın İhsan Topaloğlu (C. H. P.), Cumhuriyet Senato
su Başkanlığına, 18 . 1 . 1968 tarihinde, Türkiye Bor mineralleri üzerinde bir araştırma açılması 
dileği ile, aşağıdaki önergeyi vermişlerdir :. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
18 . 1 . 1968 

Türkiye Bor Maden yatakları, ve bunların korunması ile işletilmeleri hakkında, bugünlerde 
yapılan resmî işlemlerin, Türkiye yararları aleyhine olması ihtimali kuvvet kazanmış ve efkârı 
umumâyeyi işgal ©der önemli konular arasına girmiş bulunmaktadır. 

Dunumun İnceden inceye tetki'M, Türkiye yararlarının korunmasını ve Türkiye'nin kalkınma
sına büyük katkıda bulunacağı aşikâr olan Bor madenlerinin geleceğinin güven altına alınma
sını sağlamak üzere, bu konuda bür Senato Araştırması isteğinde bulunmak zorunluğu doğmuş
tur. 

İçtüzüğümüzün 133 ncü maddesi gereğince Sena to Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Senatörü Giresun Senatörü 
Fikret Gündoğan İhsan Topaloğlu 

Sayın önerge sahipleri, bir Senato Araştırmacını gerekli 'gösteren hususları, belli başlı,, iki ay
rı yön çerçevesinde hulâsa ve izah eylemişlerdir. Bunlardan birincisi, önergenin birinci parag
rafında yer alan: (....Bugünlerde yapılan re ımî İşlemlerin, Türkiye yararları aleyhine olması 
ihtimali', kuvvet kazanmış....) tır şeklinde, tahsis ve tâyin gören, yani: önergenin verilişi veya bu 
verilişe takaddüm eden yakın tarih içindeki mâ i İşlem ve tatbikatında, (Takdir veya Hükümet 
ihtiyarında), icranın, Türküye yararları aleyhine (İhtimal dâhilinde olan bir kötü tatbikat için
de bulunduğu) nu 

Tasrih ve ifade eylemektedir ki, Komisyonumuz bu paragrafta ifade bulan: (Türkiye yarar
ları aleyhine yürütülen resmî işlemlerin) ne ve nelerden ibaret bulunduğunu tahkik ve tesbite 
bilhassa önem vermek zorunluğunu hissetmiştir. (Tesbit ve incelemelerle ilgili müşahit beyan
ları Âe ruhsat dosyaları inceleme sonuçlan, ileriki bölümlerde yer almıştır.) 

Önergenin ikinci paragrafı ise, birinci paragrafı teşkil eyliyen itham ve şüphe gereklerinden 
tamamen uzaklaşarak, yapıcı, hayırhah, ayrı bir görüş ve tedbirin, alınması dileğindedir. Vâki 
iddia ve temenninin subut ve isabet derecesini tahkik maksadıyle, önerge sahibi ve keza bu 
önerge gereklerinin tahkiki ile görevli heyet üyesi ıSayın İhsan Topaloğlu'na: (Önergenin bi
rinci kısmı ile ilgili ne gibi ispat imkânlarınız mevcutsa, bunları, Komisyonumuza, lütfen bil
diriniz.) şeklinde şifahen işaret ve rica da bulunulmuş, ve Sayın Topaloğlu da, cevaplarında: 
(Bana birtakım şikâyet ve ihbarlar gelmiştir. Dosyaların tetkikinden ve resmî işlemlerin kont
rol ve tesbitinden sonra, Maden Dairesi Reisliği ve Enerji Bakanlığında cereyan eden hâdise
leri, müştereken görebileceğiz.) buyurmuşlardır. 

Mevzuun, ileride fiilen dinlenecek olan mütehassıs ve müşahit zevat beyan ve ifşaatına mu
allâk mâna taşıdığı tezahür ettiğinden, iddianın, ileriki müzakere, inceleme ve dinlemeler so
nuna değin ele alınmaması, komisyonumuzca isabetli bir usul tatbikatı olarak, benimsenmiş, 
talik olunmuştur. 

Komisyonumuz her yöndeki tetkikat ve araştırmalarında, daima, önerge münderecatmda yer 
alan mezkûr iki husus ile mukayyet kalmış, konuyu hissi, afaki ve hattâ siyasi yön ve derin
liklere tevcih eylememekte, hakikaten, âzami titizliği benimsemeye ve göstermeye çalışmıştır. 
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BOS MİNERALLERİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU 

I I 
GİRİŞ - TARİHÇE : 

Anayasanın 88 ve Cumhuriyet (Senatosu İçtüzüğünün 133 ncü maddeleri uyarınca, Bor Mi
neralleri üzerinde, C. H. P. senatörleri Sayın Fikret Gündoğan ve Sayın İhsan Topaloğlu tara
fından verilen: 18 . 1 . 1968 tarihli önergenin gerekleri üzerinde tesbit ve araştırmalar yap
makla görevlendirilmiş bulunan Komisyonumuz, bu göreve : 5 . 2 . 1968 tarihli Senato Genel 
Kurulu kararı ile başlamıştır. 

Komisyonumuz 5 . 2 . 1968 günlü Meclis Binasındaki ilk toplantısında: (Başkanlığa: Anka 
ra Senatörü Sayın 'Turhan Kap anlı'yi, sözcülüğe: Çanakkale Senatörü Sayın Ziya Termen'i, 
Kâtipliğe de: Konya eski Senatörü Sayın Muammer Obuz'u seçerek, Giresun Senatörü (Sayın 
İhsan Topaloğlu ve Giresun Senatörü Sayın Sabahattin Orhon'un üyelik iştirakleri ile, görev 
taksimi yapmıştır. 

Komisyon aynı günlü ilk toplantısında : 
1. Araştırmaya esas teşkil eden maden dosyalarının Maden Dairesi Reisliğinde bulunması, 
2. Bu dosyalarla ilgili teknik ve kanuni hususatm, ancak ilgili daire Reisliği kadrolarında 

görev vermekte olan mütehassıs personelin izahatı ile değerlendirilebileceği, 
3. Türkiye Bor Mineralleri tetkikatı ile ilgili sair ihtiyaç konularının, mezkûr reislikçe 

temin ve ikmal olunabileceği, düşüncesi ile : 
a) Büyük Millet Meclisi Binasında yürütülmesi mümkün araştırmalar tarihine kadar, Ko

misyon çalışmalarının, Maden Dairesi Reisliğinde hazırlanacak bir odada yapılması, 
b) Araştırma konusu ile ilgili müşahit zevat dinleme ameliyelerinin iptidasından itiba

ren de, Komisyon çalışmalarının, Büyük Millet Meclisi binasına avdetle devamı, karara bağlan
mıştır. 

Komisyonumuzun ikinci toplantısı: 7 . 2 . 1968 tarihinde, Meclis 'binasındaki mahsus odada 
yapılmıştır. Bu toplantıda da : 

1. önerge metninde öngörülen ve bizatihi araştırmaya hedef yapılmak iktiza eden husus
ların ne ve hangi fikirlerden ibaret bulunduğu, 

2. Önerge de yer alan, iki ayrı istikametli tahkik dileğinin, nasıl ve ;haııgi gerekler çerçe
vesinde 'bir Araştırma ve tesbit konusu yapılmak icabeylediği, 

3. Bu önergenin Cumhuriyet Senatosuna resmen verilmesine tekaddüm eden günlerde, 
kongre beyanları ve basın toplantıları yapılmak suretiyle umumî efkâra aksettirilen yan ve ha
rici VETİRE ve yankılarının nelerden ibaret bulunduğu ve bu dokümanların tedarik olun
ması, ve son olarak da : 

4. Önergenin gerekli kıldığı bilcümle bilgi ve malzemenin, ilgili bakanlıklar ve genel mü
dürlüklerden celple, Komisyon emrinde bulundurulması ihtiyaç ve mecburiyeti, keza karar 
altına alınmıştır. 

Aynı toplantıda, ihzari fakat mühim mâna taşıyan 
a) Maden Dairesi sicil ve arşivlerinde canlı hukuka sahip bulunan bilcümle Bor Madeni 

dosyalarının, arama ruhsatnamesi ve işletme ve imtiyaz hukukuna müncer işlem vesikalariyle 
birlikte, Daire Reisliğine e, Komisyonumuza teslimi, 

b) Komisyonumuza kanun gereklerine aşina şekilde, sıhhatli ve tarafsız bilgi verebilecek 
mütehassıs iki idarecinin muvakkaten tâyin ve tahsisi, 

c) Muhbir ve müşahit ızevatm ilerde tek tek dinlenerek, beyan ve muhtemel ihbarlarının, 
Meclis binasındaki odamızda, STENO ve teyp refakati ile zapt olunması, ayrıca karara bağ
lanmıştır. 

Komisyonumuz 13 . 2 . 1968 tarihli 3 ncü toplantısını Maden Dairesi Reisliğinde yapmış, 
Bor ruhsat dosyalarının tasnif ve incelenmesi işi ile meşgul olmuştur. (Dosyalar üzerindeki tes
bit ve incelemelere, raporumuzun : 4 ncü bölümünde yer verilmiştir.) 
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Üçüncü toplantının kayda değer kararlarından birisi de, komisyonumuza, Bor Maden dosyala
rını ve bu dosyalanın tetkikine tekaddünı etmek üzere Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bi 
rinci Hukuk Müşaviri Sayın Faruk Küreli'nin davetle, ilk olarak, genel ve temel konular üzerin
de bilgi vermesi hususu müzakere ve kabul olunmuştur. Sayın Küreli, vâki yazılı 'davet üzerine 
14 . 2 . 1968 günlü oturuma gelenek, -çeşitli istikamette kendisinden bilgi soran komisyon üyele
rine izahlarda bulunmuşlardır. Ve ezcümle : 

(Bor Tuzu .ruhsat dosyaları, her ruhsat dosyası gibi, bakanlığımızın devamlı takip ve kontro
lünde bulundurulmaktadır. Madenlerin kıymetli veya kıymetsizi olarak değil, hukukunun mevcu
diyeti ya da âdemi mevcudiyeti gibi, tüm 'bir kanun tarifi gereklerinde görev vermekte bükmü
yoruz. Türkiye'de şahıs ve şirketler uhdesinde binlerce maden sahası ve ruhsatları vardır. Ya
bancı şirketler 6224 sayılı Kanuna istinaden Türkiye'ye girerler, ve maden ticareti, istihsali ile 
meşgul olurlar. Biz "bakanlık olarak bu şirketle iti, hukuk açısında, ayrı bir muamele ve tatbika
ta hedef kılmayız. Kanun, bir maden sahibine ne gibi mükellefiyetler yüklüyorsa, bu şahıs ve 
şirketlerden, nıer'i kanunların o hükümlerine riayet isteriz. Bu işlemler takdir edersiniz ki, perv 
sonel gücümüzün kifayet ettiği noktaya kadar t akib olunur. 

Türkiye'de kurulan bir İngiliz Şirketi, Türkiye'deki diğer 'bir yerli şirketle iştirak kaydederek, 
bir çok kalite ve rezervi yüksek Bor Tuzu Madeni sahasına ortak olmuştur. Maden Kanunu ve 
Anayasamız, yabancı şirketlerin Türkiye'de Madem Ticareti yapması hususunu, sair kanunlarla 
verilen haklar dolayısiyle, men etmekte değildir. Bu şirket, uzun yıllardan 'beri Türkiye'dedir. 
Ve zannedersem 1963 yılından itibaren sermaye vaz'ı suretiyle sodyum kaliteli bâzı ruhsat saha
larında, kayda değer istikamette ciddî aramalara girmiştir. Giriştiği sondajlarla tesbit ettiği re
zervi, Devlete, evvelâ 9 milyon ton olarak ve bilâhara 40 milyon ton olmak üzere bildirmiş ve 
bu gün ise, bu rezeriv miktarının 400 milyon ton civarında 'bulunduğu iddia olunmaktadır Biz 
Bakanlık ve daire reisliği olarak, bu şirketin bâzı sahalarını resmî takibe almış bulunuyoruz. 
Devlet memurunun bilerek veya bilmiyerek - ki bilmiyerek olduğu muhakkaktır - ihdas ettiği 
birtakım tatbikat, bu şirkete, düşmesi gerekli bâzı kıymetli maden sahalarını maalesef kazandır
mış, hattâ müktesep bir hukuk manzarası içine sokmuş bulunmaktadır. Tetkik buyuracağınız 
dosyalar arasındaki 4 dosya bu cinstendir. Bunların vaktiyle Devlet Şûrasına intikal etmiş ve 
şirket lehine iş üş arı karara müncer olmuş genel görünüşlerine rağmen Devlete, yani 
Devletin bu işle meşgul genel müdürlüğünü ifade eyliyen Etibank'a ilerde kazandırılması, bir gö
rüştür. Fakat kanaatimce, yürüyen bir hukuka intikal etmiş bu sahaların, her ta*ih ve halükâr
da hukuka avdet edilmek prensibinden hareketle, kazanılması mümkün (olabildiği kadar, aradan 
geçen yılların aleyhe yorumlanarak yürürlükte kalması hali de, mümkün mâna içindedir. Biz 
Bakanlık olarak, esasta, bu konunun, yeniden kanun ihdası yolu ile tarsin görmesi taraftarı bu
lunuyoruz. Reddoluııabilen sahaların direkt olarak Etibank'a resen verilmesinin, nıer'i kanunlar 
muvacehesinde mümkün olmadığı aşikârdır. Mer'i mevzuat, reddolunan bir sahanın, nasıl ve ne 
şekilde tekrareıı talibine verilebileceği hakkında, kesin (hükümler taşımaktadır. 

Komisyonunuz, kanaatimce zor ve muhalif iki görüş tarzı ile kanşı karşıyadır. Birinci yön, hu-
günlerde redde gitmekte olduğumuz bu sahaların devlete kazandırılması halidir ki, yukarıda arz 
ettiğim gibi, yeni bir kanun tedbiri ihtiyar olunmadıkça, bu sahalar bugünkü heyeti ile, Devlete 
aktarılamaz. İkinci yön,nıer'i hukukun tarifler'1 dâhilinde reddi müteakip, bu sahaların aynen 
artırmaya çıkarılması halidir ki, bu ameliye, neticeten, yine aynı şirketin veya bir başka şirketin 
bu sahalara sahibolmasıru gerektirecektir. 

Biz bakanlık olarak, şimdilik red yolunu düşünmekteyiz. Reddi müteakkıp ilgililer, ilgili 
mercilere başvurup müspet netice istihsal ederlerse, sahalar hakkında yapılacak ikinci bir işlem, 
elbetteki kalmıyacaktır. Müspet bir netice istilr al ödemedikleri takdirde de bu sahalar, böyle sa
haların, tercihen -Devlete, Devletin yönettiği şirket ve iktisadi teşekküllere verilmesi hakkında 
ileri de çıkarılacak bir kanuna kadar, elde tutulmak iktiza etmektedir ) demiştir. 
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Komisyonumuz, Sayın Küreli'den : 
— Ruhsatnamelerin çeşitleri ve birbirini takibeden hukukuna, 
—• Hükümete sevk olunmak üzere hazırlanmış olan yeni maden kanun tasarısına, 
—• Yüksek rezervli, maden sahaları hakkında, bir tedbir maddesi konulmuş olup olmadığına, 
— Muhtemel ve müstakbel (şimdilik) farazi bi r istimlâk muamelesinde genel olarak çok geniş 

rezervli maden sahalarının kaderinim ne yolda hal olunabileceğine, 
— Devlet ihmalinden gelen ve doğan sebeplerle, müktesep hak hükmü kazanmış sahaların, na

sıl ve hangi şekillerle, tashihen Devlete kazandırabileceğine, 
— İşletme hakkı ve imtiyaz hukuku iktisaıbeden sahalar üzerinde, Devletin, şartname tanzimi 

yolu ile, mâkul bir istihsal hedefi gözetip gözetemiyeceğine dair, üyelerden : Sayın OBUZ, OR
HUN ve TERMEN tarafından sorulan sortılarm gerekli cevapları alınmış ve böylece Enerji Ba
kanlığı Birinci Hukuk Müşavirinin dinlenilmesi işlemi, sona ermiştir. 

DİĞER ÇALIŞMALAR VE ÎHZAR OLUNAN DOKÜMANLAR 

Komisyonumuz, önerge gereklerinin bihakkin teŞbit ve tetkikini temin maksadiyle evvelce aldığı 
karara uyarak : 

a) Bu önerge ile ileri sürülen fikir ve iddianın ilk önemli dış tezahürünü teşkil eyliyen : 
C. H. P. Sayın Genel Başkanının, 13 Ocak 1968 günü. partisinin İstanbul il Kongresinde irat buyur
dukları nutuk metninde yer alan : 

(.... Bir başka kaygumuzu söyliyeyim. Bugün, memleketimizdeki boraks cevheri üzerinde, yabancı 
bir oyun planlanmaktadır. Oyunun hedefi Türkiye'yi bu kaynağından mahrum bırakmaktır. Bunun 
oyuncuları kapı kapı dolaşmaktadırlar. Herkese ihtar ederiz ki, bu oyunu neticesiz bırakmaya Türki
ye'nin boraks üzerinde hiçhir tekel kurdurtmamaya kesinlikle kararlıyız. Gerekirse açacağımız kam
panyanın tesir ve öneminden, kimse şüphe etmemelidir...) şeklindeki beyanlarının aslını celp, 

ıb) C. H. P. Merkez Yönetim Kurulu adına Saym Muammer Erten, Sayın Hüdai Ora! ve Sayın 
İhsan Topaloğlu tarafından, 27 . 1 . 1968 tarihinde yapılan basın toplantısındaki metnin temini, 

c) Aynı zevatın 19 . 1 . 1968 tarihinde tertipledikleri ilk basın toplantısında memleket efkârına 
takdim ettikleri birinci iddia metni ile, 

d) Aynı konu üzerinde bilâhara kendi bakanlığı devrindeki Bakanlık ve Hükümet tatbikatının 
müdafaasını yapmak mecburiyetini bizzarure hisseden Saym Fethi Çelikfbaş'm tertiplediği basın top
lantısında ileri sürdüğü fikir ve müdafaalarla ilgili metnin, 

e) Ve son olarak da, halihazır Hükümette Enerji ve Tahiî Kaynaklar Bakanlığı görevi vermekte 
bulunan Sayın Rafet Sezgin'in : Basın toplantısı yolu ile serd ve ilân eylediği fikir ve beyanlarla, 
bilâhara Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda yaptıMarı resmî konulma metnini celp ve tedarik 
eyliyerek, tetkiki gerekli tüm konunun Senatoya aksetmiyen yönlerinde de bilgi sahihi olmak arzu 
etmiş, mezkûr malzemeyi mahzufatı meyanma dâhil eylemiştir. 

ARAYA GİREN YAZ TATİLİ VE MÜTAAKIP HÂDİSELER 

1968 yılının yaz ara tatili ve bu tatil devresi içinde cereyan eden 3 te bir nishetli Senato seçim
leri, Bor Mineralleri Araştırma Komisyonumuzun mesaisini, zaruri bir tehire müncer kılmıştır. Vâki 
seçimlerde komisyon üyemiz Sayın eski Konya Senatörü Muammer Obuz'un telkraren senatör seçil
mediği görülmüş ve 1 Ekim 1968 tarihindeki Cumhuriyet Senatosu açılışını takiben de, Komlisyon 
Başkanı Sayın Turhan Kapanlı'nın vazifeden istifaen ve deruhde ettiği sair görevler sebebiyle ayrıl
ma zoruniuğıı başgöstermiştir. 5 üyeli komisyonumuzun iki sayın üyesinin ayrılışları ile zuhur eden 
münhaller, bilâhara komisyonumuza üye vermek hakkına sahip Güven Partisi ve Adalet Partisi Grup 
Başkanlıklarınca aday gösterilen : Erzincan Senatörü Sayın Fehmi Baysoy ve Balılkesir Senatörü 
Sayın Cemalettin İnikaya tarafından resmen doldurularak temsile başlanmıştır. 

Komisyonumuz 1 . 11 . 1968 tarihinde, yeni yıl faaliyetine intikal ile yeni kadro beynindeki gö
rev taksimi ameliyesini ikmal ve neticede : Komisyon Başkanlığına : Çanakkale Senatörü Sayın Ziya 
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T ermen'i, sözcülük görevine, Balıkesir Senatörü Sayın Cemalettin înkaya'yı, Kâtiplik görevine de, 
Erzincan Senatörü Sayın Fehmi Baysoy'u seçerek, mütebaki komisyon faaliyetinin ne yolda cereyan 
edeceği hakkında ilk oturumunu akdetmiştir. 

Bu oturumda : 
1. Komisyona yeni dâhil olan iki sayın "üyenin, mukaddem muamele ve tetkik gören maden 

dosyaları üzeninde bilgi edinmeleri ve ikmalen incelemede bulunmaları, 
2. Maden Dairesindeki Komisyon odasında, haftanın Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri mun

tazaman toplanılarak, dosyalar üzerindeki tamamlayıcı tetkifeatm sonuçlandırıknaısı, 
3. Bu incelemelerin sona ermesini takiben de, Sayın ihsan Topaloğlu ve diğer üyeler tarafından 

dinlenilmelerinde fayda mütalâa olunan müşahit zevatın, Meclis binasında dinlenilmeye başlanmaları 
hususları, müzakere ve kabul olunmuştur. 

BOR MİNERALİ HAKKINDA KISA BÎLGI 

Bor minerali, non - metalique madenler listesinin başında bulunan, Bor tuzları familyasının 
tamamın' kapsar şekilde isim alan, ticari kıymeti yüksek bir madendir. 

Bor tuzları, tatbikatta ender bölgelerde teşekkül etmiştir. Varlığı bilinen belli başlı bor yutak
ları 1963 senesine kadar Batı ve Güney Amerika ile, Türkiye olarak biliniyordu. Amerika ve İn
giliz şirketleri, endüstrinin 120 den fazla branşında hammadde olarak kullanılan bu maden üze
rinde, kapital ve teknik olarak liderlik tesis etmişlerdir. Dünya ihtiyacını karşılıyan yıllık istih
sal temposunu, yeni gelişme ve tatbikata paralel olarak, her yıl artırıp, yıllık istihsalleri miktarını 
son 20 yıl içinde 4 misline çıkarmaya muvaffak olmuşlardır. Bugünkü dünya istihsali, bir milyon 
ton civarındadır. 

Bor mineralinin, tuzlar olarak belli başlı 4 tabiî şekli ve menşei varıdır. (Bu mineral yeryüzünde 
genellikle Colomanit olarak görülegelmiştir. Colomanit, Avrupa maden borsalarında 22 - 30 do
lar olarak piyasa bulan harcıâlem bir bor tuzu şeklidir ki, Türkiyemdzde Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi 
dolaylarında, Devletimiz başta olarak hattâ bu maden sahaları ruhsatnameleri sahipleri dahi, bu 
bölgeler cevherlerinin, Colomanitten daha yükstk bir ticari kıymet taşıyan sodyumlu bor olduğu
nu, 1964 yılma kadar, bilmemekte idiler. 

Sodyum tuzu, boraks, borasit imalinde, Cokmanite nazaran daha az emek ve sermayeye ih
tiyaç hissettiği ve mamul maddesinin endüstrideki tatbikatının daha geniş yönlere seslenmesi sebe
biyle, daima, Colomanit piyasasından 7 - 10 ton/dolâr olarak, yüksek satış kıymeti ifade edegel-
miştir. 

Seyitgazi - Kırka mıntakasmdaki bor yataklarının zenginliği, ilk olarak bu bölgede muhtelif 
bor tuzu ruhsatnameleri alarak maden aramakta bulunan yerli özel teşebbüs erbabından, bu sa
haları satmalarafc aramalara geçen ve dört sahada önemK sondaj ameliyelerine girişerek, bu bölge 
cevherlerinin sodyumlu olduğunu ve 9 milyon tonluk bir rezerv sunduğunu beyan eyliyen : Türk 
Boraks Anonim Şirketi olmuştur. 

Sermayesinin çoğu yabancı olan bu şirket. Türkiye'de, Türkiye'deki yerli bir diğer şirketi ya
nma alıp ortaklık tesis ederek ve 6224 sayılı Yabancı Sermaye Kanununa uyarak yeniden girmiş, 
ve çalışmalara geçmiştir. Bu şirket 18 seneyi bulan >bir tarihten beri TürMye Bor minerallerdi île 
ilgili araştırma ve işletme faaliyetlerinde bulunan bir şirket, Dünya Tröstü bir şirkettir. 

Bor Mineralleri, NATO'nun kuruluşunu takibeden yıllarda, bir NATO komisyonu olan (Cocom) 
tarafından, stratejik hammadde olarak ilân edilmiş ve NATO üyesi devletlerin Demirperde gerisi 
memleketlerine bu maden ihracatını yapmaması kararlaşitırıl'mıışltır. Biîâhara, 7 500 tonluk Türkiye ih
racatına rağmen dünya piyasasının, Demirperde memleketleri de dâhil, her yönden bor cevheri 
tedarik etmekte olduğu Hükümetimizce görülerek : 

a) Bor cevherinin, stratejik bir madde olmadığı, 
b) NATO üyesi devletlere vaz'olunan tahdidata rağmen, piyasalarda yer alan cevher satış 

ve sevkiyatınm, nerelerden ve kimlerce satılmakta olduğu, resmî Paris görüşmelerine, Hükümeti-
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mizce götürülmüş ve konu 1963 ten itibaren ihracat serbestisine ve Bor minerallerinin stratejik 
madde olmadığı esasına bağlanmıştır. Bu tarihi takibeden yıllarda, yıllık istihsal ve ihracatımız 
gittikçe yükseliş kaydetmiş ve halen 10 bin tonluk eski seviyemiz, 300 bin ton civarına baliğ ol
muştur. 

Türk Boraks Madencilik Şirketinin ilk arama ve tesbitler devresine müsadif 9 milyon ton ola
rak tesbit ve takdim ettiği Kirka sahası rezervlerinin, bilâhara, yine şirket beyanı olarak 40 
milyon itana baliğ olduğu ve MTA tarafından son yıllarda yapılan geniş sondajlar sonunda da, 
mezkûr bölge rezervinin : 450 milyon ton civarında (vasati) olmasının mümkün bulunduğu, 
ihtimal hesabı içinde görülmüştür. 

Bu muhtemel rezerv, sürümü genişlik ifade eden ve arz üzerindeki miktarı mahdut ve muay-
yenlik sunan bu maden için, çok geniş ticari elverişlilik ve rekabet masuniyeti hali ortaya koy
maktadır. 

Dünya ihtiyacının, Avrupa'ya müteveccih miktarı, nakliye kolaylığı ve Kaliforniya'ya göre me
safe kısalığı sebebiyle, Türk Hazinesine asgari 500 yıllık süre için, mâkul ve mütemadi bir gelir ha
li vaa de yle m ektedir 'ki, konu, ekonomik önemini bu noktadan kazanmakta ve millî ve içtimai men
faat açısında isabet görmekte olan fikir merkezleri, mezkûr konunun, herçebâdâad bu yönünün 
değerlendirilmesi fikrinde, bu yüzden direniş göstermektedirler. Mevzuun hukukî ve hakiki cep
hesi ise, millî menfaat endişesi yanında, Anayasada teyid gören ve müktesep hukukun vikaye ve 
tatmini problemini ihata eyliyen, muhafazakâr, ve karşı fikre hak tanıyan, hal içindedir. 

Bor mineralleri maden sahaları, ister Devlet teşekkülleri 'marifetiyle resmen, ister özel teşebbüs 
ve yabancı sermaye şirketleri vasıtasiyle özel olarak işletilsin, her halükârda, esasen ve aslen 
Devletin ve keza (menfaat, kanun ve Hazine takip ve himayesine olarak), bu milletindir. 

Demokratik düzen ve enternasyonal ticaret kurallarına daimî riayet ve hürmet gösteren Devlet 
vasıflarımızdan ötürü, Türkiye Bor 'mineralleri sahalarının nasıl ve ne gibi bir işletme nizamında 
yürütülmeleri gereği, kanaatimizce, Türk mer'i kanunlarında yer alan tarifler ve ileride müstakil 
bir bölüm halinde takdim eyliyeceğimiz (Kararlar) bahsimizde, nisbeten daha geniş ş'okilde, Komis
yon görüşü ve tesbiti olmak üzere, tekraren ele alınacaktır. 

BOR MİNERALİ RUHSAT DOSYALARI ÜZERİNDE İNCELEMELER 

Araştırma önergesi: (... Bugünlerde yapılan resmî işlemlerin Türkiye yararları aleyhine olma
sı...) ihtimalinden bahsettiği cihetle, Komisyonumuz, ilk ve objektif araştırma işleminin, Maden Dai
resi Reisliği ve bu Reislik sicil ve arşivlerinde yer alan Bor Tuzu Maden dosyalarının tetkiki ile 
başlaması yönünü tercih etmiş ve Maden Dairesindeki Komisyon odasındaki ilk toplantımızda : 

1. İmtiyaz hali iktis ab etmiş, maden dosyalarının, 
2. İşletme Ruhsatnamesi hali iktisabetmiş maden dosyalarının, 
3. İşletme talebi safhasında bulunan (Arama ruhsatnameli) maden sahaları dosyalarının, 
Komisyonumuza süratle teslimi hususu, ilgili Daire Reisliğinden müzekkere ile celp, ihzar olun

muştur. 
Daire Reisliğinden, ayrıca, aşağıdaki sair bilgi istenmiştir : 
a.) Balıkesir, Kütahya ve Eskişehir illeri ve çevrelerindeki ruhsatlı Bor tuzu dosyaları, 
b) Bu dosyaların hangi şahıs ve şirketler uhdelerinde bulunduğu, 
c) Ruhsatta yer alan Bor maden cinsinin ne olduğu, 
d) Ruhsatlar meriyet müddetlerinin neler olduğu. 
Maden Dairesi Reisliği, her iki bilgi grupıınu cevaplandıran dosya ve dokümanı, Komisyonu

muza teslim etmiştir. 
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Komisyonumuz, neticede : 

1. GMD. 314/ İşletme ruhsatnamesi mimar sı : 96, 
2. GMD. 264/ İmtiyaz No: 223, 
3. Ar. 106 - 160. (57 nci maddeden istifadeli) 
4. Ar. 7/74, 
5. Ar 7/644, 
6. 24/233 (İmtiyaz talepli), 
7. 4 nolu dosya (İmtiyazlı), 
8. 24/184 (İmtiyaz talepli), 
9. 24/168 (İmtiyaz talepli), 

10. 24/185 (İmtiyaz talepli), 
11. 24/189 dosya No. 859 (İmtiyazlı) 
12. 24/188 (İmtiyazlı) 
Sicil numaralı dosyaların tek, teik incelenmesine, Etlıbank uhdesindeki resımî sahalarla, imtiyaz 

safhasına intikal etmemiş bulunan sair şahıs dosyalarının, tetkikine mahal bulunmadığına ittifak
la karar vemlmiştir. 

Sicil numaraları yukarda gösterilen 12 Bor Tuzu Maden dosyasında Komisyon olarak tesbit 
ettiğimiz resmî işlemler, şöyledir : 

1. GMD 314 İşletme Ruhsatnamesi numarası: 96 dosya ((Seyitgazi - Kırka) 24/120 

Zehra Güren tarafından 4 . 3 . 1957 tarihinde 'arama ruhsatnamesi talebolunan bu satha 
16 . 11 . 1957 tarihinde ımeriyete giren 24/120 numaralı arama ruhsatnamesine bağlanmıştır. 

Mezkûr saha 4 . 4 . 1958 tarihinde: Emet - Kütahya Boraks Madencilik: Şirketine devrolun-
muştur. Şünket 22 . 7 . 1957 tarihli dilekçesi ile işletme hakkı talebimde bulunmuştur. Maden Da
iresi Reisliği mezkûr talepte kanunî noksanlıklar görerek şirkeite, usulüne uygun şekilde 9 aylık 
bir ikmal mehili vermiş ve şirket bilâhara tanzim ettiği evraklarla (Arza tatbik heyeti) nin gel
mesini sağlamıştır. 

Arza tatbik heyeti 5 . 8 . 1960 tarihli tetkik atı sonunda bu maden sahasına, 15 yıl müddetle 
işletme ruhsatnamesi verilmesini uygun mütalâa ederek müspet bir rapor vermiştir. 

Bu maden sahasının (Bulunmuş madem) niteliği ikazarajması 11 . 8 . 1962 (tarihinde sonuca bağ
lanmıştır. 

Daire Reisliği, 15 yıl .müddetle işletilmesi kararlaştırılan bu saha için, sahibine: 750 bin Türk 
liralık sermaye ve seneliği: 7 500 ton Bor cevhevi (istihsal edilmesi şartını tebliğ eylemiştir. Saha 
sahibi şirket Kanunun cevaz verdiği anlam içinde, kendisine emrolunain bu istihsal miktarının se
nenin ancak 6 ayında çalışma imkânı mevcudolduğundan bahisle, bu istihsal miktarının tenzil 
olunması gerektiğini arz ve ıneticeten: Senede 2 500 ton ham cevher istihsalinde mutabakat elde 
etmiştir. 

Mezkûr maden sahası: 29 Nisam 1964 tarihinden itibaren 15 yıl müddetle şirket emimde kal
mak ve işletilmek hükmüne bağlanmıştır. 

NETİCE : 
Vâki 'işlemlerde kanunsuz bir hale rastlanmamıştır. 

2. GMD 264/imtiyaz No. 223 No. lu dosya (Bigadiç) 

Doktor Hüsamettin Yakal ve Muharrem Girgin 'ortaklığında arama ruhsatnamesine mevzuu 
yapılan bu saha: 16 . 3 . 1950 tarihi/i müracaat sonunda 22 . 9 . 1950 tarihinde: 29/106 numa
ralı ruhsat haline inkılâbetmiş ve saha 17 Eylül 1954 te (Faraş Çamköy Borasit Limilted Şirketi
ne) de vrolunmuştur. 

26 . 8 . 1960 tarihinde sahaya giden arza tatbik heyeti, bu sahaya 45 sene müddetle bir imti
yaz verilm esini tavsiye ve kabul etmiştir. Yıllık istihsal miktarı ve sermaye miktarı üzerinde, şart-
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name ile ilgili olarak girişilen müzakereler sonunda, omezkûr saha sahibinin: Yılda 1 000 ton cev
her istihsal etmesi ve bu istihsal için de, 100 bin Türk lirası sermaye vazeylemesi, tesbıüt olmıımuş-
tur. 

Saha, şirket uhdesine 1 . 2 . 1964 tarihinden itibaren 45 sene müddetle imtiyazlı olarak tescil 
olunmuştur. 

NETİCE : 
Vâikı işlemde kanuna mugayir bir cihet görülememiştir. 

3. AR. 106/160 No. lu dosya (Bigadiç) 

-Saha, ihsan Sel er, Ra&ilı Seleaın ve Ortakları Komandit Şiriketilne aittir. 
Şirket 1 . 12 . 1951 tarihli dilekçe ile, Bor Tuzu Madeni arama müracaatında bulunmuştur. 

Arama ruhsatnamesi 26 Şubat 1953 tarihinde verilmiş, işletime ıhaJkkı talebi 17 . 6 . 1954 tarihin
de yapılmıştır. 

Bu sahaya aiit arza tatbik 23 . 12 . 1959 tarihinde yapılmış ve heyet bu sahaya 10 yıllık bir 
işletme ruhsatnamesi verilmesini uygun görmüştür. 

Şirket 1964 yıllında 19 bin ton, 
1965 yılında ise 25 bin İtan ham cevher istihsal etmiştir. 
Bu 'maden sabası, hudud noktaları yönünden ihtilaflı bulunduğundan, ilgili şirkete henüz işlet

me ruhsatnamesi verilmemiştir. 
Dosya muhtevasında hudut ihtilâfı konusu hariç, başkaca kanunsuz bir işleme rastlanılmamıştır. 

4 — Ar. 7/74 No. lu dosya (Bigadiç) 

Sahanın sahibi : (Kemat Kimya ve Endüstri Maddeleri Madencilik Şirketi) dir. Mezkûr saha 
11 . 10 . 1951 tarihli müracaat dilekçesi ile Ali Şayakçı adına tescil olunmuş, fakat bilâhara, 
3 ayrı devir ve ferağı takiben 5 . 11 . 1963 tarihinde, Kemat Şirketi Ruhsat Mülkiyetine intikal ey
lemiştir. 

Kemat Şirketi : 30 da 17 hissesi Fransız ve 30 da 13 hissesi Türk sermayesi gösteren bir Maden 
Şirketidir. Bidayette sermayesi : 20 bin Tİ. sidir. Ortakları Societe Europen de France) ile, eski 
MTA Genel Müdürlerinden Reşit Gençer, Henri Gharpanter, ve Fevzi Tay'dır. Bu saha hakkında 
arza tatbik heyeti 31 . 1 . 1963 tarihinde, (Bulunmuş Maden Kararı) verilmesini uygun görmüştür. 
Daire reisliği bu saha sahiplerine : 500 bin lira işletme sermayesi ve senevi 3 000 ton ham cevher 
istihsali mecburiyeti emretmiştir. Konu diğer teklif işlemleri dolayısiyle, halen ihtilaflı olup mual
lâktadır. 

NOT : Mezkûr Şirket Amerikan, Potash and Chemical Firmasiyle birleşerek, Türkiye'de senevi 
15 bin tondan aşağı olmamak üzere ayıklanmış, yıkanmış ve kavrulmuş (% 52-B/2 0/3) Koioma-
nit in üleksit haline getirilerek ihracolunması şartı ile, yeni bir şirket kurmuş ve devletten de 
14 . 5 . 1966 tarih ve 6/6460 sayılı eski giriş müsaadesine ilâveten yeni bir ticaret müsaadesi istih
sal etmiş, durumdadır. Şirketin sermayesi yüksek olup bu yeni yatırımla ilgili olarak, Türkiye'ye ge
tireceği yeni aynî sermaye : 460 bin dolardır. 

NETİCE : 
Mezkûr sahaya ait dosyada, kanunsuz bir işleme rastlanmamıştır. 

5. — Ar. 7/644 No. lu dosya (Bigadiç) 

Bu maden sahasına 22 . 2 . 1958 tarihinde Hazım Çakmak isimli vatandaş müracaat ederek, ara
ma ruhsatnamesi dileğinde bulunmuştur. 17 . 11 . 1959 tarihinde bu sahaya; 7/644 sayılı arama 
ruhsatnamesi verilmiştir. Saha 1959 tarihinde ikinci bir şahsa devrolunmuş ve devri alan zatın vefa-
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tını takiben bu sahaya ait hukuk, Harmancık Krom Limited Şirketi (Ömer İnönü) isimli zata inti
kal etmiştir. İntikal tarihi : 9 . 11 . 1962. 

Sahada arza tatbik yapılmış, fakat hudut ihtilâfı dolayısiyle saha hakkında, işletme ruhsatna
mesi tanzim olunmamıştır. Saha halen 57 nci maddeden istifade edilerek çalıştırılmaktadır. 

NETİCE : Mezkûr maden dosyasında, hudut ihtilâf] konusu hariç, kanunlara mugayir, diğer 
•bir hususa tesadüf olunmamıştır. 

6. — 24/233 numaralı imtiyaz talepli saha dosyası : (Eskişehir - Kırka) 

Sahanın ilk müracaatçısı Mehmet Ünlü olup, ruhsatnamesini 4 . 11 . 1960 tarihinde almış ve 
mezkûr ruhsatı Türk Boraks Madencilik Şirketine 4 . 11 . 1960 tarihinde devretmiştir. 

Mezkûr şirket 23 . 9 . 1962 tarihinde işletme hakkı talebinde bulunmuş ve arza tatbik heyeti, 
6 . 11 . 1963 te raporunu tanzim etmiştir. 

Mezkûr maden sahasının tescili ve bulunmuş maden olarak tesbiti ameliyesi, Maden Dairesince 
tanzim olunması gerekli fen heyeti mazbatası tanzim edilmeksizin - ki, madencinin bu mazbata tan
ziminde dahli yoktur - diğer bir yol ile ve pek çok dosyalarda görüldüğü üzere, mezkûr sahanın 
bulunmuş kararı alınarak, Maden Kanununun 49 ncu maddesi gereğince (olur) a bağlandığı gö
rülmüştür. Olur'un tarihi 29 . 4 . 1964 tür. Sayısı : Mucip - 6720 ve imza (Hüdai Oral'dır). 

Müddet 40 yıldır. Bu saha ile ilgili ilk rezerv hesapları : 
Arza tatbik heyeti : Görülür rezervi 296 bin ton tesbit etmiştir. Muhtemel rezerv hesabı 824 

bin 088 tondur. Şirkete yılda 5 bin ton cevher çıkarması emrolunmuş, fakat şirket bu miktarı az 
bularak yılda 10 bin ton ham cevher istihsal edeceğini beyan etmiştir. Şirketin bu sahaya sarf et
tiği nakdi sermaye 1 milyon 750 hin Türk lirasıdır. Bu saha cevheri düşük derecelidir. Saha ka
lite kötülüğü sebebiyle, raporlu olarak çalıştırılmamaktadır. 

NETİCE : 
İdari münazaaya hedef yapılan mezkûr dosya üzerinde girişilen incelemede : Kanunsuz bir işleme 

raslanmamıştır. (Hüdai Oral imzası ile 40 yıllık olura bağlanan bu dosyalar, vâki olur kararı ye
rindedir.) 

NOT : Maden Kanunu, bir poligon içinde maden arıyacağmı beyan eden hakiki veya hükmi 
şahıslara, vermeye mecbur bulunduğu arama ruhsatnamesinin tesliminden itibaren 99 seneye kadar 
uzanan kanuni hak zamanını ve safahatini, yekdiğerini takibeden muttasıl haklar olarak, şartlara 
bağlı şekilde, vermeye, bakanlığı mecbur tutan tüm bir anlayış içindedir. 

Bir maden sahasına, şu bakan 40 sene hak tanımış, yahut şu zat 60 sene müddetle imtiyaz im
zalamış diye tenkidi mahiyette taanda bulunmak, mer'î Maden Kanununun gereklerine uymıyaıı 
bir töhmet değeri taşır. Her bakan yahut her bakan adına her müsteşar, her maden sahası için 
tanzim olunan işletme veya imtiyaz belgelerini, tabiî bir seyir ve icra tatbikatı olarak, (Olur) a 
bağlamak zorunluğundadır. Konu, icranın takdirî işlemi olarak değil, kanunla gelişen nihai hakkın 
tescili ve teslimi ameliyesi olarak mütalâa olunmak iktiza etmelidir. 

7. — 4 numaralı imtiyaz dosyası : (Sultançayın) 

Bu saha, 7 Kânunuevvel 1322 tarihli fermanla 60 yıl müddetle Reşit Paşa ve İngiliz Tebaasın
dan William Vitalilere verilmiştir. Bu civarda 9 aded diğer Bor tuzu madeni sahası vardı. Bilâ-
hara bu 9 saha, kanuni tevhid görerek 10 Nisan 1927 tarih ve 4962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile, 45 yıl müddetle, John Oved Rid uhdesine ihale olunmuştur. Ve bilâhara 7 Kânunuevvel 1927 
tarihinde, bu sahalar : Lor d Meven Mervil'e geçmiştir. 

11 . 3 . 1938 tarihinde ise, Desmond Abel Smith'e ve 27 . 10 . 1950 yılında ise Borax Consoli-
datet Anonim Şirketine intikal etmiştir. 6 . 1 . 1956 yılında da, Türk Borax Şirketine geçmiştir. 
Halen saha, bu şirket üzerindedir. 
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Türk Borax Şirketi bu saha cevherini Pandermit asıllı oluşundan ötürü, Batı pazarlarından 
alıcı bulunmadığını, çıkan cevherin triaj edilerek satılması halinin dahi mümkün olmadığını, fennî 
raporlara bağlıyarak sahada çalışılmasının, Maden Kanununun 79 ncu maddesi uyarınca, tatil 
edilmesini talebetmiştir. Tatil müsaadesi, bu şirkete, vâki müracaatlarına uyularak verilmiştir, ve
rilmektedir. Şirket, bu sahadan ceman 17 bin ton civarında cevher istihsal etmiş fakat bir kısmını 
satamaımıştır. 

NETİCE : 
4 numaralı imtiyaz dosyasında, Maden Kanunu hükümlerine mugayir bir cihet görülememiştir. 

8. — 24/184 numaralı dosya : (Kırka) 

Bu sahanın ilk müracaatçısı Mustafa Çakırözer isimli bir vatandaştır ve ruhsatnamelerini 
12 Aralık 1959 tarihinde almıştır. 

Mustafa Çakırözer, meriyet müddeti iki yıl olan mezkûr arama ruhsatnamesinin müddetinin 
sona ermesinden 27 gün önce, (15 Kasım 1961 tarihinde) Bakanlığa, işletmeye geçmek ve işletme 
hakkı talebi dilekçesi kabul edilmek üzere : (Borasit sahasının meriyet tarihi : 12 Aralık 1961 tari
hinde biteceğinden, aşağıdaki mazeretlerimizin tetkiki ile, 9 aylık kanuni müddetin verilmesi ...) 
şeklinde bir dilekçe vermiş ve : (Fennî rapor yapılmakta olup, henüz tamamlanamamıştır. Mevsimin 
kış oluşu dolayısiyle ve işletme ve arazi tatbik haritasının tamamlanamaması keyfiyeti hâsıl olmuş 
ve durumun tetkiki ile 9 ay müddet verilmesi için emir ve müsaadelerinizi arz ve rica ederim.) Un
surlarını muhtevi bir dilekçeyi, Bakanlığa göndermiştir. Mezkûr dilekçenin varide kayıt numarası 
16 Kasım 1961 - No. 91205 tir. 

Bu dilekçe, Maden Dairesi Reisliğince, nakıs görünen unsurlarına rağmen, bir işletme hakkı ta
lebi ve bu taleple müterafik olarak, fennî rapor ve beyannamenin hazırlanması için, kanunen 
mümkün olan mehil isteme dileği olarak kabul ve mütalâa olunmuş ve dilekçe sahibine : (Talebet-
tiğiniz 9 aylık mehil bir yıl olarak verilmiştir.) tebligatı yapılmıştır. 

Maden Dairesi Reisliğinin ekser maden müraoaatçıilarmın köylü ve tam tahsil görmemiş sair 
Türk vatandaşları olması halinden hareketle, işletme hakkı talebi beyannamesi, kroki ve mehilden 
bahseden ve ekseriyetle bu şekilde gelen müracaatlara, işletme hakkı talebi müracaatıymış gibi hü
küm ve yol atfeden tutumu sonunda, Mustafa Çakırözer'e verdiği ve tanıdığı bu imkân, neticede, 
birbirini taikibeden maden hakları gereği olarak, bugün, imtiyaz talebine müntehi olan ve fakat 4 
yıl önceki bu tatbikata avdet olunarak. Halen ortaya bir niza koyan, son ve kritik bir hüküm saf
hasına intikal etmiş durumdadır. 

Bu dilekçenin daire reisliğine gelmesi tarihinde, daire, işletme hakkı taleplerinde yer alması 
gerekli dilek unsurlarını, o tarihte arasa ve mevcut dilekçedeki talebin tam sarahat ifade etmedi
ğinden hareketle, konuyu o tarihte, gerekli bir so ?ııca bnğlamış bulunsa idi, konu bugünkü hu
kukî iltisaklara erişmez, o tarihte hüfcmolunmuş ar'ik bir tutumun içine zamanında sokulmuş ola
caktı. 

Daire Reisliği bu hususu - gayrikasdî ve kesretle tatbik gören usulî - bir yöne tevcihte mahzur 
görmemekle ve hattâ harita, beyanname göndereseğini ve muhtacı bulunduğu kanuni zamanın 
kendisine verilmesini talebeden dile'kçeciye, vâki mezkûr müracaatın, bir işletme hakkı talebi mâ
nası taşımakta olduğu hükmü ile, yend haklara doğru bir hukuk bahşeylemiş durumu, dolayı
siyle bir yıllık bir zamanın Maden Kanununun 43 neü maddesine uygun bir geçerlik ihdas ede
rek mevzuun, hukukî ve fiilî bir ileri kademeye intikaline, resmî mesnet teşkil eden tutuma gir
miş olması, bugün ortaya hukukî bir niza koymuş bulunmaktadır. Dilekçeoi bu dilekçenin gere
ğine müsait karar bahşeyliyen mezkûr dairenin : (Bilcümle hukuk ve vecaîlbi ille birlikte) (Türk 
Borax Madencilik Anonim Ortaklığına) resmen devrolunması talebi isteğine de yardımcı olan 
ikinci bir hak tanıyış adımı ile, yeniden ve tekraren, mezkûr hukukun ikinci bir şahsa intikalini 
arzu etmiş, ve devir işlemi, Maden Kanununun 58 noi maddesine uyularak ve vâki işlemde dosya 
olarak bir hataya rasl'anılmadığı ilgili dairelerce parafe olunarak, tahakkuk ettirilmiştir. Hattâ 
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Mustafa Çakırözer'in talebettiği mehili takiben, yeni sahip şirkete, ikinci defa bir mehil müsaadesi 
dairece verilmiş ve teibliğ olunmuştur. Vâki işlemde ve işletme talebi isteğinin nakıs görünüşünde 
bir mahzur bulunup bulunmadığı hakkında daire, bilâhara, mevzuun : İstişari bir mütalâaya rap-
dolunmasını temin maksadiyle, Devlet Şûrasının bu husustaki mütalâasını almak ihtiyacını hisset
miş ve Devlet Şûrası 3 ncü dairesi (.... ortada fiilî bir durum tezahür eylemiştir. Konu bu andan 
itibaren, madenci lehine yürütülmelidir.) cevabını vermiştir. 

Bu saha, bilâhara, imtiyaz hakkına gelip dayanan 1968 yılı ortasında, 1963 ten 1968 e kadar 
geçen yıllar arasında cereyan eden resmî gelişmelerin : (Maden Arama fiilinin, zamanından sonra 
icra olunduğu) mucip sebebi de eklenerek, tamamî hakkın keeıılemyekûn addolunmak üzere redde 
götürülmesi şeklinde, yeni bir tatbikata hedef yapılmıştır. Konu, çak dikkatle incelenmek gereken, 
hukukî, genel mâna içindedir. Ve komisyonumuzca, son müdahale ve tatbikatın gerekleri üzerinde 
bir hükme gidilmemesi, vâki ihtilâftan ötürü, uygun görülmüştür. 

9. — 24/185 sayılı Bor tuzu dosyası : 

Mezkûr saha da, Mustafa Çakırözer tarafından 27 . 5 . 1958 tarihinde ruhsatnameye bağlan
mak dileği ile müracaata hedef yapılmış ve ruhsatname 12 . 12 . 1959 tarihinde tevdi olunmuştur. 

Mustafa Çakırözer aynen 24/184 sayılı dosyada cereyan ettiği şekilde, bu maden sahası hakkın
daki işletme hakkı talebi dilekçesini de : Harita ve fenni raporların bilâhara verileceğini beyanla, 
kendisine 9 aylık bir ihzarat menlinin verilmesini talebetmiş ve daire reisliği, bu talebi de : Bir iş
letme hakkı talebi olarak kabulle, dilekçeciye 21 . 8 . 1962 tariih ve 16777 sayılı cevabi bir yazı ile, 
kendisine, 9 aylık bir mehilin verildiğini tebliğ eylemiştir. Saha sahibi bu müracaatına aldığı res
mî ve müspet cevabı takiben, maden sahasını, 5 . 10 . 1962 tarihinde, Türk Bora.x Anonim Şir
ketine devretmiştir. Mezkûr devir işlemi Maden Kanununun 58 nci maddesine müsteniden icra 
olunmuş ve saha, bilcümle hukuk ve recabi ile birlikte, keza ikinci şahsa intikal ettirilmiştir. Ve 
Maden Dairesi Reisliği, mezkûr mehil müsaadesinden sonraki bu devir işleminde kanuni bir sakın
ca görmediğini devir muamelesini ikmalle mükellef ilgili dairelerinin kontrol ve parafları sonun
da tesbit, ve dileğe, yeni bir işlem hallinde, kanunilik bahşetmiş durumdadır. 

Yeni malik 3 Mayıs 1963 tarih ve 10387 sayılı yazı ile daire reisliğinden talebeylediği : Son 
mehil talebine, yeniden 12 ay müddetli ikinci mehli almıştır. 

Şirket 24/184 ve 24/185 sayılı her iki dosya için 1 Ağustos 1963 tarihinde, kanun gerekleri
ne uyan şekilde , [yeniden bir işletme hakkı talebinde bulunmuş ve daire reisliği bu yeni işletme 
hakkı ta,lebi dilekçesini kabul ile, bu dilekçe gereğine uyarak, mezkûr maden sahasına, kanunun 
48 nci maddesine müsteniden, yetkili bir fen heyeti göndermiştir.] Bu heyet, 16 Aralık 1963 ta
rihli raporunda : Hudut noktalarının ihya edilmiş bulunarak yerinde olduğunu, sınır noktalarının 
1/25 binlik haritalara intibak ettiğini ve avan proje olarak verilen rapor ve detayların da, yerin
de göründüğünü teyit ve netice olarak, arza tatbik heyetinin : Kanuna uygun çalışıldığını beyan 
eyliyen tescili, vücut bulmuştur. 

Arza tatbik heyeti raporunda : Vâki arama sondajlarının, bu sahanın Türk Boraks Şirketine 
«intikalinden sonra icra olunduğunu ve sondajların arama ruhsatı müddeti bittikten sonra yapıl
mış olması sebebiyle, bu durumun, hukukan tetkikinin uygun olacağı kanunun 121 nci maddesi ge
rekleri düşünülmeksizin, raporda belirtilmiştir. 

Maden Dairesi Reisliği 184 A-e 185 sayılı mezkûr ruhsat sahalarına dair raporlarda yer alan 
ve yukarıda işaret olunan kayıtlara dayanarak, Başbakanlık kanalı ile bu konu üzerinde, reddin 
gereikip gerekmediği istikametinde, istişari bir mütalâa almak lüzumunu hissediyor ve 5 Mart 1964 
tarihli 2082 sayılı Başbakanlığa muhatap yazı ile, Şûranın bu konudaki mütalâası talobediliyor. Ma
den Dairesi Reisliği Devlet Şûrasına takdim ettiği yazıda : Bakanlığa işletme hakkı talebinde bu
lunan şirket tarafından tevdi olunan vesikaların ve saha poligon esaslarının, arza uygun bulun
duğu, sahadaki maden tezahürünün (Bulunmuş maden) vasfını iktisabettiği, 24/184 ve 24/185 sa
yılı ruhsatnamelere ait işletme taleplerinin, ruhsatname sahalarındaki maden tezahürlerinin, keza 
Maden Kanununun (Kanun No. 271) 49 ncu maddesinin 2 nci fıkrası mucibince bulunmuş ma-
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den vasfını iktisabettiği ve bu sahaların aynı maddenin ikiinci fıkrasına göre, artık aranmaya tabi 
tutulamıyacağı arama devresinde ruhsatname sahibi nam ve hesabına, arama işleminin kendi şir
ketleri tarafından, ufak da olsa yapıldığını ve tesbit olunan Bor tuzları emareleri ve jeolojik 
müsait durum dolayısiyle, bor tuzu mevcudiyetinin bu sahalarda anlaşıldığını ve Maden Kanunu
nun 57 ve 60 ncı maddeleri delaletiyle şayet bu işlemden ötürü bir tecziyeye gidilmek gerektiği 
takdirde, tatbik olunması gereken maddenin 121 nci madde olmak gerektiği, her iki ruhsatnameye 
ait işletme taleplerinin, bulundukları safha itibariyle, reddedil emiyeeeklerinin tezahür eylediğini, 
beyan ve arz ediyor. 

MJaden Dairesi Reisliğinin bu mucip sebeplerle isrtişari mütalâaya arz ve havale eylediği konu, 
Devlet Şûrası ilgili dairesince 24/184 saydı bir önceki dosyada beyan olunan müspet Şûra kararı
na müncer oluyor. Ve Şûra : (İşletme talepli bir sahada tatbik edilecek müeyyide Maden Kanunu
nun 121 nci maddesinde gösterilmiş bulunması hasebiyle, bu ruhsatnamelere ait işletme talepleri
nin, bulundukları safha itibariyle, başka maddeye göre reddi düşünülemez.) buyuruyor. 

Maden Dairesi Reisliğinin istişari mütalâa talebi ile Devlet Şûrasına sevk ve havale eylediği 
mezkûr yazıdaki takdim unsurları, her iki maden dosyasında fiilen yer alan unsurların arz ve 
takdimi ile bera'ber, sair hususatm da, ayrıca bildirilmediği bir yazı mahiyetindedir. 

Maden Dairesi Reisliğinin, bilâhara : Dosyada. (Bulunmuş maden) vasfını, irae eden vesi
ka, yani fen heyeti raporu bulunmadığından bahisle, ikinci bir unsur halinde dosya mualleliyeti-
ne temas eylemek istemesi hali, adetâ, işlenne bir imikte?a bulmak gayreti sunmaktadır ki, bulun
muş maden vasfı ile ilgili fen heyeti raporunun tanzim olunması işlemi, madenciyi ilzam etmi-
yen ve bizatihi arza tatbiki takiben, daire reisli ğince tanzim olunması şart olan zatî bir faaliyet 
vesikasıdır, ve 27Î1 sayılı Kanunun ilgili maddeleri. Maden Kanununun 49 ncu maddesi: Maden 
sahasının muayyenliği ve kemiyet ve keyfiyet itibarı ile bir işletme tesisine elverişli cevher 
mevcudiyetinin tesbit olunması halinde, bu saha cevherinin bulunmuş maden olarak tavsifine, 
arayıcısının ve bulucunun (Bulucu) olacağına ve hu seviyeye vâsıl olan hukukun, redde mevzu 
yapılacağına, dair hükümleri, 'bilâhara 1968 yılı yazında kaale almmıyarak, mukaddem muame
leye tekraren avvletle, ret mevzuu yapılmış bulunuyor. 

24/185 ve 24/184 sayılı bu iki dosyadaki genel görünüş, seyir, daire ve şûra •görüş ve karar
ları, bu işlemieriden ibarettir. 

NETİCE : 
Maden Dairesi Reisliğinin ıdaiha önceki yıllar içinde, hattâ şûraya kadar götürülerek bir neti

ceye raptolunan konuyu, 1968 yılı içinde tekraren ele almak ve yeniden şûraya sevk eylemek 
kararındaki tutum özelliği, komisyonumuzca, önemle tesbit olunmuş ve üzerinde bir karara va
rılması, hudutlarımız dışında görülmüştür. 

YETKİ : 

10. 24/168 Nolu dosya : 

19 . 4 . 1958 tarihli ruhsat müracaatı dilekçe . yle bu sahada Bor tuzu arayacağını beyan eden 
ibrahim Oaydamar, saha poligonunum hudut nok alarmı teşkil eden sabit noktaların intihap ve tak
diminde, saha sınır krokisi talimatnamesine mugayir noktalar seçerök, müracaat iptidasında mu-
alleliyet ifade eyliyen bir şekil ihtiyar etmişse d-, bilâhara cami olarak intihabettiği noktalardan 
ikisinin, cami olmayıp, mescit oldukları tesbit ol ummuş ve Maden Dairesi Reisliği, cami olmıya.n 
İm noktaların mescit olması halini, mahzur teşkil etmiyen, yanlış ibare kullanmak hali telâkki ede
rek, bu müracaata, bidayette hukukilik tanımıştır. Ve bu sahanın münazaasız bir müracaat hali 
göstermekte bulunuşu da, Dairenin bu karara gidişinde, isabet kaydetmiştir. 

Mezikûr saha" 19 . 8 . 1959 tarihinde arama ruhsatnamesine raptolunmuş ve bilâhara 6.11.1959 
tarihinde Emet Borax Madencilik Şirketine ve daha sonra 18 . 10 . 1960 tarihinde de, Türk Borax 
Madencilik Şirketine devrolunmuştur. 
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Bu sahanın işletme hakkı talebi müracaatı 3 . 6 . 1959 tarih ve 5849 sayılı bir vekâletname ile, 
Balıkesir Noterliğinde tanzim görmüş bir vekâletnameye müsteniden, Necdet Aslıer tarafından ya
pılmıştır. 

Maden Dairesi Reisliği, aslı gönderimıiyen ve fakat tarih ve numarasından bahsile yetinile-
rek, işletme hakkı talebinde bulunulan bu dosyaya ait işlemin 8 Şubat 1902 tarih ve 21588 sayılı 
yazı ile, müracaatçıdan mezkûr vekâletnamenin asbnı istiyerek yürütmüştür. 

Daire reisliği işletme hakkı talebi ile ilgili vâki resmî cevap ya'zısmı, işletme hakkı talebinde 
bulunan mezkûr vekile ve vekilinin şahsına değil, o tarihte siyasi tutuklu ;olan şirket mesul mü
dürüne, şirkete ve şirket adresine göndermiştir. Şirket sahibi Sırrı Yırcalı, maden hukuku. ile ilgili 
görev ve yetkilerini eşine devreylediği ve eşinin ise Necdet Aslıer'i kanuni vekil tâyin ettiği, dos
ya tetkikinde tesbit olunmuştur. 

Maden Dairesi Reisliğinin, işletme hakkı talebi dilekçesinde tarih ve numarası geçen vekâlet
nameyi, Aslıer'den değil de şirketten istemesinin takibeden eaman içinde, yine Necdet Aslıer 
8 . 2 . 1962 tarihli ikinci bir dilekçe ile, evvelce talebettiği işletme hakkı talebini tekrar ederek, 
hu kere saha sınır krokisi ve muktazi beyannameyi yerebilmek için, Riyasetten, kanunun mesağ 
verdiği mânada, mehil talebinde bulunmuştur. 

Bakanlık 8 Eylül 1962 tarih, ve 19467 sayılı cevabi yazısı ile vâki bu müracaata, 9 aylık 'bir üh-
zarait mehil verdiğini, telbliğ 'eylemiştir. Bu ikinci muameleden sonra Neddet Aslıer, İstanhul 
4 ncü Noterliğinin 23 . 2 . 1962 tarih ve 8461 sayılı Vekâletnamesi ile, işletme krokisi ve işletme 
beyannamesinin ve sair ihzaratm ikmal olunamaması sehelbiyle, daire reisliğinden son bir mehil 
verilmesi talebinde bulunmuş ve ibu müracaata, reislik: 17 . 6 . 1963 tarih 14091 sayılı cevabi 
yazı ile, »on defaya mahsus olmak üzere, yeniden bir yıllık mehil vermiştir. Nitekim, şirket, bu 
evrakları 12 . 6 . 1964 tarihli bir 'dilekçe ile, reisliğe tevdi ve teslim eylemiştir. 

Riyaset mevdu evrakları tetkikten sonra, teslimatın Maden Kanununa uygunluğunu katbul ve 
tescil etmiştir. Bilâhara mezkûr maıden sahasına, usulü gereği olarak, (Araa tatbik heyeti, gön
derilmiştir. Bu heyet raporunda; bu maden sahasında tesbit olunan konuların kanunlara uy
gunluğunu belirtmiş ve raporun bir noktasında: Bu maden sahasında müstakil tesis ve teçhiza
ta tesadüf olunmadığı ve sahadaki arama faaliyetinin, 24/184 numaralı yakındaki diğer maıden 
sabasında kullanılan teçhizat ve makinalarla temin ve idare oluriduğunun beyan edildiği belir
tilmiş ve arza tatbik heyetinin temas eylediği bu hususun dahi, maden sahasına ve yürüyen huku
ka mualleliyet veren bir konu olmadığı, komisyonumuzca tesbit olunmuştur. 

Daire reisliği, arza tatbik heyetinin tanzim ettiği bu rapora istinaden, Ma'den Kanununun 
48 nci maddesi son fıkrasına göre (fen heyeti mazbatası) tanzim ve bu mazbatayı Enerji Bakan
lığından (Bulunmuş maden) kararı alınmak suretiyle bizzat ikmal ederek ilerletmek görevi ile 
mesul ve muvazzaf bulunduğu halde konunun bu yönünü, (pek çok dosyalar'da görüldüğü üzere) 
ihmal etmiş ve fakat işletme hakkı talebini, diğer cümle hususatı, kanuni şekillere intibak et
tirerek, sahayı 40 senelik imtiyaz, talebine muhatap bir şekle vâsıl eylemiştir. Komisyon olarak 
bu tutum üzerinde yaptığımız tetkikte, Maden Dairesi Reisliğince tanzim ve ikmal olunması ge
rekli bir muamelenin tanzim ve icra olunmaması halinin, saha sahibini ilzam etmiyecek oları, res
mî bir şekil ve amel noksanlığı teşkil ettiği neticesine varmış bulunmaktayız. 

Halen 40 sene müddetli bir imtiyaza muhatabolan bu maden sahası hakkında Maden Dairesi 
Reisliğü henüz bir işlem ve karar vermiş değildir.Bu kararsızlığın, MTA ya bir yazı gönderilerek: 
(Bu saha rezerv durumunun tesbiti) muamelesinin beklenmekte oluşu sonunda tenevvür edeceği tah
min olunmaktadır. Ve Maden Dairesi Reisliği (24/184, 24/185, 24/189, 24/188 ile 24/168 sayılı beş 
maden sahanın, Maden Kanununun değişik 52 nci maddesi hükmüne göre, şartnamelerinin tanzim 
edilebilmesi için, aşağıdaki hususların riyaseti.«rnizc.e bilinmesine lüzum hâsıl olmuştur.) şeklin
deki 1 Eylül 1966 tarih 25377 sayılı yazısı ile de, mezkûr sahaların 40 ar yıl müddetle bir imti
yaza götürüleceklerini ihsas eyliyen beyana girerek, bu sahalar hakkındaki riyaset görüş ve ttat-
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bikatmın, bu tanihe kadarki müeyyed hukuk halinde, sıhhat içinde yürüdüğünü, bir nevi, (ikrar ve 
tesliım) eylemiş bir hal ortaya koymuştur. 

NETİCE : 
Mezkûr 24/168 numaralı maden sahasının işletme hakiki talebi müracaatında bulunan Necdet 

Asher tarafından bildirilen ve bilâhara gönderilen ilk vekâletnamedeki (meşkûk salâhiyet) ten 
hareketle, dairece, keza 1968 senesi yaz ayında redde sevk olunmasının, salâhiyeti şüpheli görü
len zâtın bilâhara talebi ile ilgili olarak mehil istemesi, salâhiyetnamesini yeniden sıhate kavuşturan 
ikinci vekâletname nazara alınmaksızın, redden ele alınmış hali, hukukî bir mesele teşkil ettiği 
cihetle, Komisyonumuzca, bu hususun gerekleri ürerinde hükme gitmek, keza uygun mütalâa olun
mamıştır. Mezkûr dosyadaki red işlemi üzerinde 'dikkatle durulmak, devlet işlemlerindeki istik
rar prensibi üzerinde âdil bir hükme yönelmek, Komisyonumuzca, bu dosya kaderine eğilişte, 
esas alınmak icabettiği görüşüne bağlanmıştır. 

Not : Komisyonumuz yukarıda sicil numaraları gösterilen beş dosyanın hepsinde de, maden 
dairesi Reisliği, ilgili daire kontrol personelinin: Sây, amel, takdir ve takip hataları sebebi ile, 
muahhar bir nizaa sebebiyet verdiklerini tesbitle 'beraber, bu dosyalardaki (Müktesep hukukun 
iptaline yeniden teveccühteki isabeti), keza hükme bağlamıyacaktır. 

II. — 24/189 numaralı dosya : (Seyitgazi) 

19 . 4 . 1958 tarihli müracaatı ile krokisindeki saha içinde Bor tuzu arıyacağını beyan eyli-
yen İbrahim Çaydamar'a matlubu olan arama ruhsatnamesi, 5 . 2 . 1960 tarihinde verilmiştir. Mez
kûr saha 8 . 4 . 1960 tarihinde MORTAŞ Türk Mndencilik ve Ticaret Kollektif Şirketine ve ikinci 
olarak da, bu şirketten: 18 . 10 . 1963 tarihinde,Türk Boraks Madencilik Anonim Şirketine dev-
rolunmuştur. Türk Boraks Madencilik Anonim Şirketi Boraks Konsüleydit Limited Şirketi ile or
tak bir şirkettir ki, mezkûr İngiliz Şirketi, Türkiye'de : 6224 sayılı Kanuna göre gelmiş bulunmak
tadır. 

Şirket bidayette 100 000 lira sermaye ile kurulmuş ve satmaldığı sahaların ihtiyacını karşıla
mak üzere, bilâhara yatırım giderlerine sarf olunmak üzere, sermayesini 4 milyon 250 bin liraya 
yükseltmiştir. 

Mort&ş Şirketi 24 Ocak 1962 tarhili dilekçesi ile ve vekil Necdet Aslıer liımzası ile, aynen bir 
evvelki işletme hakkı talebinde bulunuşu şekli ile (İşletme talebi) müracaatına 'geçmiştir. Vekil 
3 . 6 . 1959 tarihli ve 5849 sayılı vekâletnameye müsteniden, işletme hakkı talebinde bulunmuştur. 

işletme hakkı talebine muvazi olarak şirketçe verilmesi gereken beyanname ve kroki, işletme 
hakkı tailebi dilekçesine ilsak olunmıyarak, kanunun verdiği imkâna dayalı şekilde, bu evrakların 
teslimi için, bakanlıktan mehil talebinde bulun nuş ve bakanlık, Maden Kanunun 44 ncü madde
sine uygun şekilde, şirkete 2588 numaralı yazısı ile 9 aylık bir mehlin verilmiş bulunduğunu, 
cevaben, tebliğ eylemiştir. 8 Şubat 1962 tarihli bu mehil müsaadesinin altına da, riyaset, vekâlet
namenin aslının gönderilmesi şerhini koymuştur. 

Şirket 5 Kasım 1962 tarihli ikinci bir dilekçe ile, riyasetten fennî evrakların teslim oluna-
bilmesimi teminen,, ikinci bir mehil talebinde bulunmuştur. Bu talep keza, vekil Necdet Aslıer ta
rafından yapılmıştır. Ye bu ikinci talebe ek olarak, İstanbul 1962/8460 sayılı bir vekâletnameyi, 
vekil sıfatı ile, irae etmiştir. Daire reisliğinin istediği birinci vekâletnameyi ise, 26 Kasım 1962 
tarihinde riyasete göndermiştir. 

Şirket bu işlemlerin devamını takiben 13 Arahk 1962 tarihinde 27922 sayılı yazı ile, Maden Da
iresi Reisliğinden, ikinci bir mehil olmak üzere, 9 aylık bir yeni (İhzarat mehli) istihsal etmiş ve 
bu devre içinde maden sahasını (Bilcümle hukuk ve vecaibi ile birlikte) Maden Kanununun ge
rekli maddesine tevfikan, Boraks konsolideytit limited şirketine devreleymiştir. 

Şirket, işletme talebi ile ilgili evrakları 9 Eylül 1963 tarihinde, yani bu ikinci şahsı temsil eden 
hukuk halinde göndermiş, ve Maden Dairesi Reisliği, mukaddema talebolunan işletme hakkı talebi 
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ile ilgili evrakların Maden Kanununa uygun olduğunu görerek, şirkete, muktazi ve cevabi işaret
te bulunmuştur. 

19 . 8 . 1963 tarihinde maden ısahasına arza tatbik maksadı ile giden heyet bu sahanın 15 yıl 
müddetle işletmeye hedef yapılabileceğini tesbit ve sahada 93 bin ton muhtemel cevher rezerv 
bulunduğunu belirtmiştir. Şirket, bilâhara bu sahada yaptığı ilk sondajlar sonunda, 41 milyon 
ton rezerv bulunduğunu, ilk 9 milyon tonluk beyanına ve daire reisliğinin daha ciddî bir rezerv 
miktarı bil dinmesi talebi üzerine, ilâveten ikmalen, beyan etmiştir. 

Bu maden sahasında, şirket, büyük faaliyet gösterip 70 aded sondaj kuyusu açmıştır. 
Maden Dairesi Reisliği bu madtn sahasını 13 . 6 . 1965 tarihli muciple (Bulunmuş maden) 

kaıarına bağlamış ve daire reisliği, keza bir evvelki dosyada izah edildiği üzere, fen heyeti 
raporu ihzar etmeksizin,, 15 yıllık işletme hedefine yürümüş ve gerekli işlemi ikmal eyliyerek, 
konuyu : (Olur) safhasına getirmiştir. 

MTA bu sahalardaki kati rezerv miktarının tesbiti ameliyesini, sahayı bilcümle yüzeyde 
giriştiği mıetodik sondajlar usulü ile tesbit etme yerine, madencilikte müstamel (Mesafe done
leri) ne göre sondaja tabiî tutarak, neticede bu saha rezervinin (Türk Boraks Şirketine ait bilcüm
le sahalar totalinin) 4 yüz milyon tonluk (Tahminî) bir rezerv ifade etmekte olduğunu, hulasa 
ve takdim eylemiştir. 

Şirket, Maden Dairesi Reisliğine verdiği fe.ıııi raporunda : 
1. Sahaların çok yüksek rezerve malik bulunduğunu, 
2. Büyük bir işletme için, kâfi arama işlemi iiin, ihmal edilmiş olduğunu, 
3. Gerekli tesislerin, inşa edileceğini, 
4. Sahalardan, yüzde (46 B2 03) istihsal olunacağını, 
5. Tesislerin üç yılda ikmal edileceğini, 
6. Maden sahası ve ihraç limanında yapacağı yatırını tesislerinin. 100 milyon liraya baliğ 

olacağını, 
7. Yılda 200 bin ton ham eehver istihsal edeceğini, 
8. Sakala:da, açık işletme metodu ile ve Kaliforniya çalışma şekli ile faaliyet göstereceğini, 

beyan eylemiştir. 
Mezkûr maden sahası, şu anda 15 yıllık bulunmuş maden hukuku içindedir. 

NETİCE : 
Mezkûr dosyada kanunsuz bir işleme rastlanmamıştır. Bu saha hakkındaki (olur) tasvibi, 

Müsteşar İbrahim Deriner tarafından imzalanmıştır. 

12 — 24/188 numaralı saha : 

Bu saha da, keza İbrahim Oaydemiıi tarafından 19 . 4 . 1958 tarihinde arama ruhsatı ta
lebine hedef yapılmış ve mezkûr müracaata ait ruhsatname, arayıcıya; 5 . 2 . 1960 tarihinde 
tevdi olunmuştur. 

Saha, 2 yıllık arama müddeti içinde, evvelâ 4 . 8 . 1960 tarihinde, NORTAŞ Kol. Şirketine 
devrolunmuş ve bilâhara bu şirket, bu hakkını : Türk BORAKS Madencilik Anonim Şirketine 
devretmiştir. 

Şirket, bu sahaya ait işletme hakkı talebini, süresi içinde ve kanun gereklerine uygun ola
rak yapmıştır. 

Sahaya giden arza tatbik heyeti, vâki işletme talebinin, kanunlara uygunluğunu tesbit ve bu 
sahaya : 

1. 1 milyon 250 bin Türk Liralık sermaye, 
2. Yılda 15 bin ton ham eehver istihsali şartını tesbit etmiş solup,, 
3. Bu sahadaki görünür cevher rezervinin 457 bin ton olduğunu, beyan eylemişti:». 
Mezkûr saha, Maden Dairesi Reisliğince, 6803 sayılı muciple (bulunmuş maden) kararına he-
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def yapılmış ve sahanın 40 yıl süre ile imtiyaz mevzuu yapıldığı 23 . 3 .. 1964 tarihli (Kemal Ay-
barsu) (oluru) ile yürürlüğe girmiştir. 

Netice : Mezkûr dosyada kanunsuz bir işleme tesadüf olunmamıştır. 
Komisyonumuz, araştırma önergesinde yer alan : ( Bugünlerde yapılan resmî işlemlerin, 

memleket yararları aleyhine ) <olduğu şeklindeki işarete muvazi olarak, ilk ve tabiî tetkik 
istikameti unsurunu teşkil eden Maden Dairesi lîe'siiğindeki, Türk Boııaks Şirketine ait dosya
ların inceden inceye tetkikini ve tesbitini bitirdikten sonra, eski Maden Dairesi Reislerinden Sa
yın Kâmil Haznedaroğlu'nun görgü bilgi ve düşüncelerinden komisyon olarak istifade 
olunmasını teminen, dinlenilmesini uygun görmüş ve kendisini 16 Nisan 1968 günü Millet Mecli
sindeki mesai salonuna davetle, beyanlarını şöylece tesbit eylemiştir : 

Oturum Başkanı Sayın Ziya Termen, 
—• Başkan Termen, Sayın Haznedaroğlu'na, Senatoya intikal eden araştırma önertgesi-

nin metnini okuyarak, kendisinin niçin davet olunduğu sebeplerini izah etmiş ve Haznedaroğ
lu : 

(Reislik görevinden ayrıldıktan sonraki resmî işlemlerin seyir ve mahiyeti üzerinde, bilgi ver
meme imkân bulunmadığı, aşikârdır. Fakat kendi reislik tarihimde, Bor mineralinin korunması 
için bâzı tedbir ve faaliyetlerde bulunmuş durumdayız. Ezcümle, Bor minerali Devlet tatbikatın
da, bu maden istihsalinin korunması ile ilgili vâki yanlış gidişi, ilgili makamlara haber vermek 
ve ikazda bulunmak üzere, bâzı teşebbüslerde bulunmuş durumdayım. Muhtelif bakanlarla muh
telif vesilelerle bu konu üzerinde görüşmeler yaptığımı hatırlıyorum. Bor madeninin ihracını da
raltan (Cocom) listesinden çıkarılması ve günden güne düşüş kaydeden ihraç fiyatlarının, bir ted
birle bağlanması hususu üzerinde, daima durduğum, bir gerçektir. Görevden 1967 Haziranında 
emekliliğimi talebederek ayrıldım. Bor mineralleri üzerinde 1967 Haziranından sonra, ne gibi Hü
kümet tedbirleri alındığını, politikanın hangi istikamette güdüldüğünü, bilemem. Ben, kendi 
zamanında, Bor mineralleri için, muayyen bir politika görüşü çizmiş ve takibetmekte idim. Ay
rılışımdan sonra yapılması icabeden işlerin yapılmadığını tahmin ederim. Görevden ayrılışımdan 
dört ay evvel, Hükümete bir mucip vererek, bu maden üzerindeki politikanın ne olması gerek
tiği hakkında, etraflı bilgi vermiş bulunuyorum.) Konuşmanın bu noktasında Sayın Sabahattin 
Orhon, şu soruyu sormuştur : 

(«Efendim biz Senatoya niyabeten vazife görüyoruz. Senatonun öğrenmek istediği konu : Son 
günlerde, Türkiye yararları aleyhine bâzı işlemlerin yapılmakta olması ihtimalidir.») 

Bu soruya, Sayın Haznedaroğlu : (Onu bilmem) cevabını vermiştir. 
Sayın Orhon : (Türkiye yararları aleyhine bir yol açılması ihtimalinden bahsettiniz. Acaba yan

lış mı anladım?) 
Haznedaroğlu — (Böyle bir işlem yapılmışsa, benim ortaya koyduğum mevzularda tatbikata ge

çilmemiş demektir. Değilse, ben iş haricinde olan bir insanım.) 
Sayın ihsan Topaloğlu söz alarak : (Kâmil Bey 12 . 1 . 1967 tarihinde, o devrin Bakanına bir 

mucip gönderiyor. Bu mucipte bâzı ihbarlarda bulunuluyor. Bâzı tedbirlerin alınması lâzımgeldiğine 
işaret olunuyor. Haznedaroğlu'nun böyle bir mektubu hangi sebeplere dayanarak yazdığının belir
tilmesi gerekmektedir. Haznedaroğlu görevden ayrılıncaya kadar bu melktup gereklerinden hangileri 
yapılmış, yapılmak istenmiş, ve Hükümete ne gibi teklifler verilmiştir?.) 

Haznedaroğlu — (Bendeniz 5 sene evvelki kısmı anlattım. Bu Bor konusunun esası, 1880 lere kadar 
uzar. Suitançayırı Bor madeni 1950 den itibaren, yeniden bir teşebbüs halinde, bu yabancı firma ta
rafından çalıştırılmıştır. Güney ve Kuzey - Amerika ve Türkiye, Bor mevzuunun lider ülkeleridir.) 

Müzakerenin bu noktasından itibaren, Haznedaroğlu'nun beyanları, Bor literatürü ile ilgili yönle
re teveccüh efcmiş ve müzakere, mütebaki izahatla devam eylemiştir. Sayın Haznedaroğlu : (1965 yı
lına doğru, ingiliz şirketinin kapattığı sahalar, imtiyaz ve mukavele terti'balunması ve şartnamelerin 
hazırlanması devresine geldi. Mesai arkadaşlarımı davet ederek ve Mart ayında firmanın mühendi
sini de davetle, 9 milyon ton rezerv bulunduğu bildirilen bu sahaların meseleleri üzerinde, derin mü
zakerelere girdik. Çünkü, firma ve bizim mühendislerimiz, bu sahalar cevherinin âdd Bor olmayıp, sod-
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yranlu bor olduğunu belirtiyorlardı. Bu neticeden, çok sevindik. Çünkü Türkiye'de, mademki, yatak
lar sodyumlu bor yatakları idi, artık Türkiye, Avrupa'ya satılan Kuzey - Amerika menşeli bor tica
retine, rekabet tesis edebilecekti. O andan itibaren gözümüz açıldı Ve bu işin bir başka iş olduğunu 
öğrendik. Daha sonraları yeni rivayetler de gelmeye başladı. Rezervin 9 milyon ton olmayıp, daha yük
sek olabileceği duyuldu. Nihayet sağdan soldan işitmelerle, bu bölgedeki maden rezervinin milyonlar
ca ton ile ifade edilebilecek bir durum taşıdığını öğrendik.) 

Başkan Termen — (Dosyalarda gördüğümüze göre, mezkûr Boraks Şirketi, ikinci defa verdikleri 
bir raporda, rezervi 41 milyon ton olarak bildirmişlerdir. Bu miktar bâlâhara 48 milyona çıkmıştır. Bu 
rakamlar, Devlete, kendilerinin takdimidir.) 

Haznedaroğlu — (Bu konuyu ben de inceledim ve takibettim. Şirket ilk defa bildirdiği 9 milyon 
tonluk rezervi, Londra'dan sorduktan sonra, bir anda 40 milyon tona çıkardı.) 

Başkan Termen — «Şimdi bir dakika Kâmil Bey, siz bu sahada büyük rezerv bulunduğunun aşi
kâr olması üzerine, bir Türk olarak, salahiyetli bir Daire Reisi olarak, bu sahanın yabancılar elinde 
kalmaması çarelerini mi aradınız? ifadelerinizde, bu hava var.») 

Haznedaroğlu — («Hayır, yabancı sermaye elinde kalmamasını değil... insanın aklına ilk gelen : 
O kadar büyük rezervi, bir yabancının eline terk etmemek! insanın vicdanı rahat etmiyor! Şûrayı 
Devlete gidince, tutumumuz belki reddedilecektir. O halde, buna kati bir çare bulmamız lâzımdır. 
Bu çare ne olabilir?») 

Başkan Termen — («Şimdi bir sualimiz var; bu sahaları reddettiğiniz zaman, tamamen başıboş bir 
saha hüviyeti iktisabedeceğine göre, bu sahalara Türk kanunları, ne emrediyor? Kimin olacaktır?») 

Haznedaroğlu — («Kim müracaat ederse onun olacaktır.») 

Başkan Termen — («Yani İngiliz firması yerine, Balıkesir'den bir başka tüccarın eline geçecek... 
Halbuki sahanın ve rezervin büyüklüğü, değerin yüksekliği muvacehesinde, bu sahaların direkt ola
rak, Eıtibankm eline geçmesi de gayrimümkün bulunduğuna göre, konunun yeni bir kanun yapma 
yolu ile Devlete, yani onun müessesesi olan Etibanka, yahut asgari mânada bir Türk firmasına geç
mesini mi düşündünüz?») 

Haznedaroğlu — («Düşündüm. Fakat sahaların heyeti umumiyesini değil.») 
Daha sonra konuşmalar, Maden Kanunu ve teknik teferruata intikal etmiş ve konu bir ara büyük 

tröstlerin - çünkü Haznedaroğlu bu kelimeyi kullanmıştı - muhtemel oyunlarına intikal eylemiştir. 
Başkan Termen : (Henüz tam randımanla işletilmiyen bu Bor sahaları ortada bulunduğu

na göre, halen dünya, bor ihtiyacını, nerelerden karşılamaktadır?) 
Haznedaroğlu : (Anıerikadan..) 

Başkan Termen : (Demek ki, Amerikan istihsali, dünya ihtiyacını karşılayabilmektedir, ve 
büyük tröstlerin elindedir. Bizim sahalar keşfedildikten sonra, bu büyük tröstler, satışlarda 
tanzime girişerek, ilgili ticari oyunlara yöneleceklerdir. Her madende olduğu gibi, büyük 
tröstlerin oyun oynamaları bir usul olduğuna göre, Türkiyemiz Bor madenleri henüz büyük istih
sale girişilmediği bu tarihte, hangi oyunlara mâruz bırakılacak ve oyunu, bize kim oynaya
caktır?) 

Haznedaroğlu : (Bunu izah edecek kadar, bilgi imkânı yoktur. Maalesef bu hususu, bu mem
lekette, bilebilecek insan da yoktur.) 

Başkan Termen : (O halde, Türkiye'ye oyun oynandığını, cesaretle nasıl iddia ve kullanabili
yorsunuz?) 

Haznedaroğlu : (Cesaretle kullanmam şundan ileri geliyor. Bundan 20 sene evvel, Etibank'm 
Krom satıcısı Perkins, bana dedi ki : (Kromu 45 dolardan satıyorsunuz, size 20 dolar, kâfidir). 
Aradan zaman geçti, bir de baktık ki, biz kromu. 20 dolara indirmişiz.) 

Başkan Termen : (Madende Dampinge girişilirse, 10 dolara da inmez mi?) 
Haznedaroğlu : (Evet, Damping: Bunların hepsinin ne olduğunu, ben bilemem..) 
Sayın Topaloğlu : (Birçok şeyleri biz, yeni öğreniyoruz. Öğrendiğimiz zaman yeni tedbir

leri de düşünmemiz lâzımgelir. Ne kadar mücadele etmemiz lazımsa o kadar mücadele etmeliyiz. 
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Çünkü, memleketin menfaatleri buna âmir. Şimdi, oyun meselesini izah etmek istiyorum. Oyun 
şöyledir. (Boraks Konsolideytit, dünya, rafinerilerinin % 70 ine hâkim bir firmadır. Ucuz ihracet-
tiği zaman, aradaki kâr, kendine kalır. Yani aslında yine bizim memleketimizdir oyuna düşen. 
Biz satışa başlayınca, rakip, fiyatları düşürmeye başlıyor. Fiyatı fazla indirmiyor, ve aradaki 
fark ise, cebine girmiş oluyor. Oyunu, bu şekilde izah edebilirim.) 

Başkan 'Termen : (Fiyatların oyunla düşürülmesi hâli Türkiye istihsalinin de büyük ra
kamlara ulaştığı tarihte, akla gelebilir. Henüz Türkiye'de yüksek istihsalli bor ihracatı mev
cut değilken, fiyatlar üzerindeki oynamaların, Türkiye'ye bir oyun ifade edeceğine hükmetmek, 
kanaatimce, erkendir. Türkiye'deki Boraks Şirketi, henüz çok büyük ihracata geçmemiştir ki, 
- Çünkü dosyalarda görüyoruz - fiyat düşürülme!eri, bu şirketin menfaatine olsun? Bunların hep
si, maden muharebesi konusunda, uyanık insanların akıllarına getirdikleri konudur.) 

Daha sonra Sayın Haznedaroğlu, Borakx Şirketi elindeki sahalardan bir kısmının, yeniden 
kanun yapma yolu ile ve hattâ 'bâzı sahaların diğer yarılarının, Devletçe işletilmeleri gereği 
üzerinde izahlarda bulunmuş ve bu kertede: 

Başkan Termen : (Burada bir dakika Sayın Kâmil Bey. Bu konuda, mühim hukukî problemler 
var. Mektubunuzun yankıları, başkadır. Mektubunuzda, Hükümete teklif ettiğiniz konular, baş
ka bir öz niyetle verilmiştir. Bu niyet, yapıcıdır. Devletin menfaatini okşar mânadadır. Ancak 
Hukukun bir prensibini hatırlıyalım. Maden Hukuku, gayri kaabili tecezzidir. Yani bir ferdin 
bir sahada aldığı ruhsat müktesep bir hak halinde, bir poligonda, toptan bir hukuka bağlanmış
tır. Bu poligonun içinde ibol mal var diye, bu poligonun bir kısmının ruhsat sahibi elinden alın
ması, Hukuk Devleti anlayışına ne dereceye kadar yakışacaktır?) 

Haznedaroğlu : (Yakışır Beyefendi. Çünkü bütün dünyadaki demokratik memleketlerin 
hepsi, yapmış bunu.) 

Başkan Termen : (Nerede, neyi yapmışlar?) 
Haznedaroğlu : İtalya'da yapılmış. İtalya, bütün kükürtlerin hepsini, şahıslardan almış.) 
Başkan Termen : ('MTA bu şirket elindeki sahalar rezervinin 400 milyon ton olduğunu 

söylüyor. Bu Bor sahalarının sahipleri olan şahıs veya firmalara, faraza Devletçe el koyma hali 
sonunda, ödenmesi gerekli para miktarı, tahminen ne olabilecektir? Yüksek olmaz mı?) 

Haznedaroğlu : (Niçin vermiyelim? Kanun bu hususu düşünmemiş. Madenler aslında, Dev
letin malı. Bu topraklarda yaşıyan insanların ve Devletin malı.. Bunu başka türlü düşünmem! 
Fakat gelmiş, bir apartman yapmış, bu başka bir husus.) 

[Başkan Termen : (Sayın 'Kamil Bey, işte burada, hukukî ve ikinci, net bir durum hâsıl 
oluyor, bahaları alalım. Alırken, Türkiye, bir devlettir. Anadolu'da 800 yıllık mazisi olan bir 
Devlet, ıbir hukuk devletidir. Hukuku iyi biliyoruz. Bir maden sahasına tesahübetmiş ve kanun
ların siyanetine mazhar olmuş bir şirket veya şahısın, veya şu İngiliz Şirketinin elinden, sahasını 
alırken, Türk Devleti olarak, Gaspa mı gideceğiz? Yoksa bedel ödiyerek mi alacağız? Devlet 
olarak, saha bedelini ödemeden, bu iş nasıl yapılabilir?) 

Haznedaroğlu : (Kendisine, sahanın işletmesinden bir miktarını verirsiniz.) 
iSaym Topaloğlu : (Sayın Başkan, Kamil Bey bilhassa devletleştirme yapıldığı takdirdeki du

rumu anlatıyor. Konu tamamen hukukîdir. Anayasanın 133 ncü maddesi, yer altı servetlerimi
zin, Devlete aidolduğunu söyler. Yeraltı servetlerini hiçbir zaman bir hak olarak kabul etmek 
doğru değildir. Sonra bunun ödenmesini, doğrudan doğruya değerlendirip, borçmuş gibi kabul 
etmek de hatalıdır. Bu yoldan hareket edersek, biz ieabettiği zaman, Anayasanın kurmuş oldu
ğu kamulaştırmayı yürütemeyiz. Ben hukukçu değilim, fakat bunu hukukçuların düşünmesi ica-
beder). (Ve Sayın Topaloğlu devamla). 

(Sayın Haznedaroğlu, 'zamanın bakanına bir yazı yazmış, bâzı ihbarlardan bahsetmiş, ko
nunun tetkikini istemiş ve bir kanunla, Bor madenlerinin memlekete mal edilmesini istemiş. Bu 
kanun teklifi hakkında, o tarihten sonra, Plükümetçe, teşebbüse geçilmiş midir?) 
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Haznedaroğlu : (O tarihte teşebbüs yapıldı, kanını maddesini Bor Madeninden açıkça bah
setmeden, tertiplemek düşünüldü. Hattâ bir dostum, bâzı maden sahalarında yüzey kısıntıları 
yapılarak, küçük ruhsat hakları tanınmasından bahsetti.) 

ıSayııı Orhon : (Bakanlığa verdiğiniz raporunuzun tarihi 2 Ocak 1967 dir. Bakan, mucibin 
altına, üçüncü madde olarak, Kanuni müeyyideler araştırılması hususunu emretmiş. Bu mucip 
gereklerini, emekli olduğunuz tarihe kadar, bir vazife halinde tebellüğ ettiğiniz halde, faaliye
te geçmiyor, konunun takibini, ayrılışınızda, yeni reis Suat Seyhun Beye bırakıyorsunuz. Bu 
anlayışım doğru mudur?) 

Haznedaroğlu: (Tamamen beyefendi. Sebebini arz edeyim. Çünkü rezerv miktarının tesbiti için, 
devamlı olarak MTA ile temas ettim.) 

Sayın Topaloğlu: (Bu tarihte, Bakanlığa, şahsan bir kanun teklifinden, hazırladığınızdan, bah
settiniz mi?) 

Haznedaroğlu: (Ettim. Bakan zaten vazife vermişti.) 
Sayın Haznedaroğiu'nun konuşması, konu ile ilgili sair yönlere intikal ettiğinden. Sayın Orhon, 

önergenin birinci kısmı ile ilgili, yöne teveccüh ve avdet olunarak, müzakerenin asla intikalini 
teMif etmiş ve Sayın Hazne dar oğlumdan şu suali sormuştur : 

Sayın Orhon: (Bugünlerde yapılan resmî işle inlerin, Türkiye yararları aleyhine olması ihtimali.. 
Şeklinde bildirilen husus hakkında-, zatıalimzin, Daire Reisi bulunduğunuz tarihte, bir hâdise cere
yan etmiş midir!) 

Haznedaroğlu: (Lehe olan meseleler cereyan etmiştir.) 
Başkan Termen: (Sayın Haznedaroğlu, Başkan bulunduğum tarihten sonraki işlemlerden habe

rim yoktur, zamammdakilerden ise, malûmatım vardır, demişlerdir.) 
Daha sonra Sayın Haznedaroğlu, Sodyumlu Bor yataklarının Türkiye emrinde kalmasının ikti

sadi sebep ve avantajlarını izah etmiş, Bandırma'da kurulmuş olan Asit Fabrikasının durumu hak
kında bilgi vermiş, yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi prensibine muhalif bir düşüncede bir 
kimse olduğunu beyan etmiş, Borax Konsoiideytıd Şirketinin, bu tarihe kadar Türkiye'ye büyük 
fayda sağlamadığını bildirmiş, aynı şirketin 1950 yılında Türkiye'de maden bittiğini beyanla, git
tiğini nakletmiş, daha sonra gelerek yeni tezahür sahaları içinden sahalar satmaldığmı ve cevher 
bulunması ümitli bölgelerde yeni ruhsat müracaatları yaptığını beyan eylemiş, ve bu şirketin Dev
lete müteveccih tekliflerinde samimî olmadığım bildirmiş, arama maksadiyle müracaat ettiğini 300 
kadar yeni maden sahasının tamamını, bilâhara terk ettiğini, izah eylemiştir. 

Konuşma, bir ara mezkûr İngiliz Şirketinin, Bir: Monopol ifade edip etmediğine karar verilip 
verilmediği bahsine geldiğinde : 

Haznedaroğlu: (Hayır böyle bir şey hatırlamıyorum.) cevabını vermiştir. Sayın Topaloğlu bu 
noktada söz alarak: 6224 sayılı Kanunun ikinci maddesi, Monopol firmaların Türkiye'ye girerek, 
Monopol tesis etmelerine imkân vermemektedir. Bu firma dünyada Bor ticareti alanında, yegâne 
monopol şirkettir.) demiştir. 

Başkan Termen: - Kanun ile, monopol arasındaki ilişkileri tahlil maksadı ile : -
(Bu şirket, Amerika, Londra veya Hindistan'da monopol hali ifade edebilir. Fakat Türkiye'de, 

kendisinden başka Bor Minerali üzerinde ticaret icra eden, istihsal yapıp ihracatta bulunan, 10 
kadar firma vardır. Monopol olabilmesi için, kanaatimce, Türkiye'de: Kendisinden başka firma
ların bor ticareti ile iştigal edememesi lâzımdır. Bilmem ne buyurulur?) 

Sayın Topaloğlu: (Bir firma hakkında karar verebilmek için, onun faaliyetine bakılır. Türki
ye'de yapacağı faaliyet, daha sonra girişeceği işlere göre hükmetmek yönünden, şimdiden -kestiri
lemez. Borax Şirketinin hakiki lideri olan Konselideytit Şirketi, eğer dünyada bir monopol şirket-
se, bence bunların girişinde, yabancı sermaye Komisyonun, bu şirket üzerinde durması gerekirdi.) 
demiştir. 

Bu suretle: Zamanın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Deriner'e bir mucip göndererek: 
1. Ehemmiyeti yükselen Bor Mineralleri üzerinde, Devletin, kurtarıcı bâzı tedbirler alması ge

reğini izah eyliyen, 
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2. Bu İngiliz Şirketi elinde bulunan bâzı sahaların, mahallî şirketlere hedef yapılarak, ge
rekleri üzerinde tahkikata girişilmesini istiyen, 

3. Türkiye Bor Mineralleri üzerinde, yeni ve kanuni ihdaslar yolu ile, bâzı tedbirlerin alınma
sı lüzumuna işaret eden Bayın Haznedaroğlu'nun nıucibojarak arz ettiği bu fikirlerine, o tarih 
Bakanının : 

a) Türkiye Kırka mıntakası Bor rezervlerinin ilmî tespitlere hedef yapılmasını, 
b) Vâki şikâyetlerin incelenmesini, 
c) Bor Mineralleri politikası ile ilgili olarak, yeni anlamlı bir kanun tedvinine, gidilmesini, 
İşaret enureylemcsi üzerinde, gerekli mütemmim bilgi Sayın Haznedaroğlu'ndan rica olun

muş ve mumaileyhin dinlenilmesi işlemi, böylece sonuçlandırılmıştır. 
Sayın Haznedaroğlu'nun steno re teyp refakatinde tesbit olunan beyanlarının özünde : 
1. Deriner emri gereği olarak MTA nın, 1968 iptidasında!' itibaren sondaj faaliyetine ancak 

geçtiği, 
2. Özel şikâyetlerle ilgili teftiş kurulu tahkikatının bâzı yönler ele alınarak incelendiği ve 

feârih neticelerin tesbit olunmıyarak, konunun normal daire seyrinde .bırakıldığı, 
3. Yeni bir kanun tedvini istikametinde de. ibakan tarafından işaret olunan emre paralel ola

rak, Maden Dairesi Reisliğince, kısa ve öz bir tasarı taslağının hazırlandığı ve bir müsvedde hali 
taşıyan bu taslağın, tek maddelik bir metin halinde bakana arz olunduğunu ve bu metnin mü
zakeresi sonunda ise, bakanın, sadece Bor tuzu konusunu hedef alan bir kanun teklifi yapıl
ması yerine, mevzuun, esasen hazırlanmasına geçilen tüm Maden Kanununun metnine sokularak 
ihya görmesinin, yerinde olacağı yolunda emir verdiği, ki, Sayın Haznedaroğlu beyanları mrii-
nase'betiyle, komisyonumuzca, teslbit olunmuştur, 

MÜŞAHİT VE MÜTEHASSIS ZEVAT BEYANLARI 

(Bu konu ile ilgili olarak : Komisyonca verilen ara karan) 

Komisyonumuz 7 . 2 . 1968 tarihli toplantısında, önergede yer alan görüş ve Üddiaları teyidey-
liyecek muhbir ve müşahit zevatın, tek tek dir>lcnmesi şeklindeki bidayet kararma avdetle, öner
ge sahibi ve aynı zamanda Araştırma Komisyonumuzun üyesi Sayın İhsan Topaloğlu'ndan: (Ko 
misyonumuzca, kimlerin dinlenilmesini arzu ettiğini) sormuş, Sayın Topaloğlu da: (On kişilik bir 
liste hazırladığını) beyanla, bu zevatın, Meclise davet olunarak dinlenmelerini işaret ve taTebey-
lemiştiir. 

Komisyon Başkanı Sayın Termen, on kişilik bu listenin bir mahkeme mânasına salhibolmaima-
mız selbdbiyle, tamamen dinlenmelerinin zior bir ameliye teşkil edeceğini ve mümkünse bu on kişi 
yerine, önergede iddia olunan hususların tesfbit ve ispatını bihakikin temin edecek olan, mü
reccah beş kişinin dinlenmesinin, daha muaffık olacağını ileri sürmüş ve üyelerden Sayın Ce-
malettin İnkaya ise: (Mütebaki beş kişinin de Bakanlık ve Maiden Dairesi Reisliği yüksek kadro
larında görev veren ve dolayısiyle hâdise ve gidişata hakikaten vâkıf 'durum ifade eyliyen, ikin
ci bir beş kişilik davetli listesi yardımı ile, adedin, tekraren on kişiye iblâğının, isalbetli bir tu
tum ortaya koyacağı) nı söylemesi üzerine, bu teklif komisyonca müzakere ve kalbul olunmuş 
ve komisyonumuzca : 

'1. Sayın Tevfik Seyhan (Maden Dairesi Mühendis) 
2. Sayın Kadri Yersel (Maden Dairesi Yüksek Mühendisi) 
3. Sayın Refik Yunusoğlu (Ma'den Dairesi Reis Muavini - Hukukçu) 
4. Sayın Orhan Celâyir (Kömür İşletmeleri G-enel Müdürü - Mühendis) 
5. Sayın Suat Seynun (Enerji Bakanlığı Müsteşar Muavini Yüksek Mühendis) 
6. Sayın Kenan Onat (Eskişehir Bankası G-enel Müdürü - Hazine eski G-enel Müdür Yardım

cısı.) 
7. Sayın Suphi Yavaşça (Sanayi Bakanlığı Müşaviri) 
8. Sayın Fuat Karayazıcı (Etibank Genel Müdür Muavini - Yük. Müh.) 
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9. Sayın Ahmet Cebeci (Sanayi Kalkınma Bankası Teknik Müşaviri) 
10. Sayın Tahsin Yalabık (Petro - Kimya Anonim Ortaklığı Müşaviri) nin dinlenmelerine karar 

verilmiştir. 
Mezkûr zevatın vasati 50 şer sayfa tutan beyanlarını aynen ve müzakere silsilesi ile naklet

menin raporumuza kesafet getireceği düşünülmüş, bayanların, önerge ve önergede yer alan direkt 
hususlarla ilgili kısımlarının intihabolunarak raporumuzda takdimi, keza, Komisyonumuzca mü
nasip görülmüştür, ilk davet ve tesbite Sayın Tevfik iSeyhan'm dinlenmesi ile başlanmıştır. 
6.12.1968 Cuma günü vâki müzakerede, Başkan Termen, davetli Seyhan'a, önergeyi okumuş ve 
evvelâ önergenin birinci kısmını teşkil eden : (Son günlerde yapılan resmî işlemlerin, memleket 
yararları aleyhine olması ihtimali) konusu üzerindeki bilgi ve görgüsünün, Komisyona naklolun
masını işaret ve rica eylemiştir. Mühendis Sayın Seyhan, cevaben : 

(Kâmil Haznedaroğlu'nun mucibi altına 3 madde halinde gerekler emreden o tarih bakanının 
bu emrinden sonra, dairece, bu dosyalar üzerinde, hiçbir işlem yapılmadığını ancak M.T.A. nin 
kendisine gönderilen yazıyı takiben faaliyete geçtiğini, kanun teklifi hazırlanmadığı ve yapılma
dığı, ancak bu konunun, yeni hazırlanan tüm Maden kanunu tasarısı ihzaratmda nisbeten ele 
alındığını beyan ve izahatını diğer teklif ve hususata intikal ettirerek, aşağıdaki tamamlayıcı izah
larda bulunmuştur : 

Tevfik Seyhan : (2.1.1967 tarihli mezkûr mucipten sonra, biz M.T.A. ya, bu sahaların sondaj 
neticelerinin bildirilmesini yazdık. Ayrıca, 184 ve 185 sayılı Boraks Şirketi uhdesindeki ruhsat sa
halarının hukukî durumlarını tahkik maksadiyle, Teftiş Heyetine de müracaat ettik. Bu konunun 
Senato Araştırma Komisyonu tarafından ele alınmasından sonra, münazaalı mezkûr beş sahadan 
dördünü, kanuna uymryan şekillerden dolayı iptale götürerek, Devletin lehine bir harekete gidilmiş 
oldu.) 

Başkan Termen : (Fakat önerge, resmî işlemlerin Türkiye yararları aleyhine olmadığını ileri 
sürüyor, ilgili daire başkanlığı ise, bir tedbir düşünmek istikametinde, konuyu bakanlığa götürü
yor. Buradaki tezadı nasıl izah edeceğiz? Çünkü önergede, sanki sahalar beleş veya kasdî olarak 
veriliyormuş gibi bir itham vardır. Beyanınızda ise, bildiriyorsunuz ki, dairece cereyan eden iş
lem, tamamen tersinedir. Bunu nasıl izah buyurursunuz? 

Tevfik Seyhan : (Bu beş sahadan dördünü, müracaatlarmdaki noksanlıklara atfen reddettik. 
Eğer 1961, 1962 senelerinde bu ret sebepleri dikkatle incelenmiş olsaydı, bir tedbire veya redde o 
tarihte gidilmesi lâzııngelirdi. Halbuki bu dosyalar, işletme hakları talepleri kabul edilmiş, arza 
tatbike gidilmiş, sahalar (Bulunmuş hale gelmiş) ve sicile, resmen kaydedilmiş bir durum iktisab-
etmişlerdir. Bakanlık bu sahaların şekil bozukluklarından hareketle, retlerine, 1968 senesinde gide
bilmiştir.) 

Başkan Termen : (O halde Türkiye ya.rarları aleyhine olduğu öne sürülen resmî işlemlerde, 
tutum, tamamen bu iddianın karşısında, bilâkis lehinde mi oluyor?) 

Tevfik Seyhan : (Lehinde olmuştur.) 

Sayın ihsan Topaloğlu : 
(Tevfik Bey biraz evvel dosyaların tahkik edilmekte olduğunu söyledi. 2.1.1967 den evvel 

vâki ihbarlar ve hâdiseler nelerdir? Benim anladığıma göre, bizim bu önergenin verilişi tarihine 
kadar, dairede, M.T.A. ya yazılan sondajla ilgili yazı hariç, bir muamele cereyan etmiş değildir. 
5 Şubat 1968 tarihinde Balıkesir'den istenen vekâletname suretinin geç gönderilmiş olması dahi, 
memleket zararına bir muamele sayılmaz mı? Kanaatimce bu araştırma meselesi ortaya çıkdıktan 
sonra, tezahür eden deliller muvacehesinde, bakanlık, saha iptallerine gitmiştir. Hâdiselerden bu 
mâna çıkmaz mı?) 

Sayın Seyhan : (Reddolunan bu sahalar, şayet Komisyon kuruluşundan sonra da ele alınmayıp, 
yüriise idi, iptal görmiyecek ve kaziyei muhkeme halinde yürüyüp gidecekti. Komisyonun kurul
masından sonra, bu dosyaların incelenmesi, dördünün iptalini mümkün kılmıştır, iptal işlemleri, 
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Senato Araştırma Komisyonu kurulması kararı verildikten bir müddet sonra, incelenmiş ve ip
tallere gidilmiştir.) 

Dinlemenin bu noktasında Başkan Termen (Sayın Topaloğlu'nun, araştırma önergesinden sonra 
Hükümetin harekete geçtiğini iddia eylemekte bulunduğunu, Sayın înkaya'mn ise, önergeden önce 
dahi, Bakana verilmiş olan mucibi takiben, Hükümetin, bor konuları üzerine eğildiğini) hatiplere 
atfen nakilden sonra : (Mühim olan husus, Sayın Bakan Deriner'e arz olunan mucipten evvel mi 
sonra mı, Hükümetin bor konusuna hız verdiği meselesidir. 

Hükümet, genel tutumu ile, önergeden önce veya sonra, Türk milletinin lehine mi, aleyhine mi, 
çalışmış vazife vermiştir? Sayın Seyhan'ın bu konuyu aydınlatması bizce mühimdir.) demiştir. 

Sayın Seyhan : (lehine hareket vardır. MTA vâki sondajlar sonunda bu sahaların 400 milyon 
tona yakın rezerv tesbit etmiştir ve ayrıca, 4 maden sahasının redde götürülmesi de, bir faydadır) 

Dinlemenin mütaakıp kısımlarında sondajlara, miktarlara, çeşitli işlemlere temas olunmuş, red
dolunan sahaların red sebepleri üzerinde bilgi alınmış, teftiş kurulu faaliyetleri üzerinde durulmuş, 
redde götürülen maden sahaları üzerindeki resmî yanlışlıkların, muamele noksanlarının, 1961, 1962 
yıllarında ceryan ettiği beyan olunmuş ve 1968 senesinde redde hedef yapılan mezkûr sahaların, ye
niden Devlet Şûrası istişarî mütalaası alınmak suretiyle redde götürüldükleri üzerinde durulmuş, 
mezkûr beş sahadaki cevher karekterinin kolomanit olmayıp sodyumlu Bor olduğu, şirket tarafından 
Maden Dairesi Reisliğine verilen avan proje mahiyetindeki raporların, bakanlığa, tesbitler sonunda 
ve 1964 yılında bildirildiği izah olunmuş ve Sayın Topaloğlu tarafından, reddolunan bu sahaların, 
Danıştay tarafından reddin reddi yapılması ihtimalinin mevcut olup olmadığı, Tevfik Seyhan'dan 
sorularak, vâki kararlarda, bakanlık reddinin hukuki ve hakiki sebeplere dayalı olup olmadığı izah 
görmüş ve neticede Sayın Seyhan'a sorulan : (Dairedeki bilcümle Bor dosyaları elinizde olduğuna 
göre, bu dosyalardan ve bütün muamelelerde, Türkiye yararları aleyhine bir işlem, bir hata veya 
kasdi bir tutuma şahit oldunuz mu?) suali sorulmuş ve Sayın Seyhan : (Yoktur) cevabını vermiş
tir. 

Sayın Topaloğlu : (Mucip yazıldıktan sonra bu muamelelerin ceryan etmemesi, hattâ bir sene 
kadar gecikmesi hali devam etse idi, bu minval üzere durum, bu memleketin aleyhine olurmu idi, ol
mazını idi?) sorusunu ısormuş. 

Sayın Seyhan : (Zarar, reddolunan dosyaların, dairece reddohmmaması halinde tezahür edebilir
di. Bu önerge verilmemiş olsa idi. maden sahaları üzerindeki muameleler, yürür giderdi.) demiştir. 

Daha sonra Başkan Termen, Tevfik Seyhan'a, önergenin ikinci kısmı ile ilgili yön üzerindeki bilgi 
ve kanaatini sormuştur. Seyhan : 

(Türk Boraks Madencilik Anonim Şirketi, Türkiye'deki iyi maden sahalarını şahıslardan satmala-
rak veya saha sahibi Türk şirketleri ile ortaklıklar tesis ederek çalıştırmak istemektedir. 

Benim bildiğime göre, hu şirket dünya bor saihalaırmın % 75 ine sahip bir şirkettir. Kalifor
niya sahasının cevherlerini Avrupa'ya satmaktadır. SoıMaj yaptığı Kırka sahalarında, bilâhara 
MTA tarafından da tesbit olunduğu üzere 17 metreden 120 metreye kadar, derinlik kalınlığı 
sunan, cevher blokları tesbit etmiştir. Rezervin 400 milyon ton olduğu iddia olunmaktadır. Dev
let, meri kanunlarının kâfi gelmiyen tedbirini, yeni kanunlar çıkarmak ve kendisine öncelik ta
nımak üzere değiştirmelidir. Bu sahaların Etibanka verilmesi düşünülmektedir. Böyle büyük re
zervi ihtiva eden maden sahalarının, Etibanka kolayca verilmesini temin edecek yorumlar, 49 ve 
54 ncü maddelerin, başka şekil izahları ile kanaatimce mümkün kılmabilir. 

Başkan Termen : (Devlet, reddedilmiş bu sahaları, Maden Kanununun hükümleri muvacehe
sinden hareketle, direkt olarak, kendi bünyesine ve meselâ Etibanka, mal edebilir mi? 

Sayın Seyhan, (Bu kanuna göre edemez) 
Başkan Termen : (Şimdi, Sayın Topaloğlu 'derler ki, Türk Milleti, bu sahaları bizzat Devlet 

olarak, kendi organları ile işletsin. Bunu siz mümkün görüyor musunuz?) 
Sayın Seyhan : (Hâlihazır kanuna göre mümkün görülemez. Yalnız şu 67 nci maddeye yeni 

bir tadil şekli eklenerek, mümkün olur zannederim.) 



— 26 — 

Başkan Termen : (Yeni bir kanun yapma yolu ile, Bor Mineral sahalarının devletleştirilmesine, 
siz de taraftar mısınız?) 

Sayın Seyhan : (Ben şu bakımdan taraftarını. Eğer bu sahalar, bir - iki saflıa olarak bu şirke
tin elinde bulunsa idi ve imtiyaz almış olsalar idi bıı şirket, ileride, Devletin vereeeği şartname
ye uymıyarak 79 ncu maddeye göre tatili faaliyet istiyecektir.) 

Başkan Termen : (Bir hukuk Devleti. anlayışı içinde bir Devletiz. Bu sahaların Devlete, hu-
kukan kazandırılması, acaba nasıl mümkün olabilir?) 

Sayın Seyhan : (Ruhsata bağlanmış ve verilmiş bir hakkın, zengin bir maden sahası olduğu 
belirtilerek, kanun yolu ile alınmasını değil, ret yolu ile hâdiseleşen şekilden istifade ederek. 
4268 sayılı eski Kanundaki tercih haklarını istimal eyleyip, bir İktisadi Derlet Teşekkülüne 
bağlanmasını faydalı görmekteyim.) 

'Sayın Topaloğlu : (Yabancı şirket elinde 200 milyon tonluk bir saha bulunduğunu kaTral ede
lim. Bu saha yafbancı şirket elinde kalırsa, tehlikeler doğabilir mi? Bu şirketin dünya monopo
lünü elinlde tuttuğunu da söylediniz?) 

Sayın Seyhan : (Olabilir.) 
Sayın Topaloğlu : (Pekiyi, bu salhayı elde bulundurabilmek için, bu sahaya da hâkim olmak 

için, ne tedbir düşünülebilir ) 
•Başkan Termen : (Sayın İhsan Bey, bir dakika, Bendeniz, bu sualinizin, burada resmî bir 

sual olmasını arzu etmem. Konu bir hukuk anlayışı ile kalhili telif değildir.) 
Sayın Topaloğlu : (Öyle ise ben komisyondan gidiyorum. Bu soru ile hukuk devleti ortadan 

kalkmaz: ki,) 
Başkan Termen : (Beyefendi, siz kanunların, kanun anlayışının, dışına çıkarak...) Sayın To

paloğlu: 
(Ben kanun dışına çıkmadım ki,..) 
Başkan Termen : (Ecnebi elindeki, hukuka müstenit, son sahayı da almanın sualini, nasıl 

sorarsınız ) 
Sayın Seyhan : (Ben bu suale cevap vermiyeeeğim zaten. Beyefendi..) 
Başkan Termen : (Hayır, tavzih edilmesi lâzımdır. Ben fikrimi tavzih etmeliyim. Kanun, ec

nebi bir firmaya, bu hakkı vermiş hata varsa, kanun esasını ilgilendirir. Ve ecnehinin tasahü-
bünde de, İhata varsa, Devlet, bu sahayı geri alacaktır.) 

Sayın Topaloğlu : (Beyefendi, siz 700 seneden beri hukuk Devleti okluğumuzu ileri sürerek. 
sual sorarsanız, ben de müsaade buyurun, böyle sual sorayım.) 

Başkan Termen : (Ama ihsan Bey, sualiniz kanuni değildir. Hukuk dışındadır. Ayrıca, mü
zakerelerimiz, resim tes-bit içinde devam etmektedir.) 

Sayın Topaloğlu : (Neden? Ben Devletim Beyefendi!.. Memleketin menfaatine 'bir kanun çı
karılması gerektiği zaman...) 

Konuşmalar bu minval üzere yürümüş, başkan 6224 sayılı yaJbancı sermaye kanunu ile mem
lekete giren bir firmanın, sahilbolduğu sahasının, elinden zorla alınamayacağını açıklamış, ve ya
bancı sermayenin çok nâzik bir konu oMuğuna temastan sonra, 

Sayın Topaloğlu: (6224 sayılı Kanunun kaldırılması lâzım olamaz mı Arkadaşımız belki tek
lif edecektir, bilmiyoruz ki?) Cevabını vermiş ve Başkan Teırmen'in:: (Hukulk dışı sual iradetmek...) 
Demesi üzenime, Sayın Topaloğlu (Onu siz takdir ediyorsunuz, hukuk dışı olduğunu ben bilmiyo
rum. Müsaade edin de sorayım.) Şeklindeki ısrarını takiben : 

Başkaln Termen: (Beyefendi, bu Komisyonun, ben başkanıyım. Hukuk dışı bir soruyu size sor-
duramam. Siz bu Devleti, bu müzakerelerin tetkikinde, gûsıp hale getirecek bir suali soramazsı
nız!.) 

Sayın Topaloğlu: (Benim sormamla, Devlet gâsıp hale gelmez! Kabul edilımiyeibilİT. Betn burada 
bir Komisyon ferdiyim.) 

Başkan Termen: (Şu zabıtlara bu fikrin geçmesi dahi, benim kanaatimce, doğru değildir. Son 
sahayı da elinden alalım diyorsunuz, haksızsınız.) 
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Sayın T opal oğlu ile başkan arasında cereyan eden bu konuşmalardan sonra, kofnu, Sayın Sey
han'a sorulan: (Bor minerallerinin geleceğinin korunması hususumda, ne gibi tedbirlerin alınması 
gerelktiği?) ne gelmiş ve Sayın Seyhan: (Kanun çıkarılması yolu, tavsiyeye şayan yoldur.) de
miştir. 

Bu arada Sayın öemaleittin İnkaya, suallerin soruluş şeklinden yakman bir müdahalede bulu
narak : Kanaatimce, biz üyelerce sorulan bâzı sualler, hakikaten zaittir. Soruların önerge çerçevesi 
içinde kalması gereklidir. Ayrıca, soruları, önemlerine binaen salahiyetli organlara sorarak değer
lendirmekte de isabet vardır. Kanaatimce, çok mühim soruları bu arlkadaşlara sormıyalım.) delmiş
tir. 

Daha sonra, Sayın Sabahattin Orhon söz alarak: (Sayın Topaloğlu, Sayın İnönü diyor ki, oyun
lar oynamıyor, siz de önergemizde diyorsunuz ki, memleket yararları aleyhine oluyor. Seyhan da, 
şu anda, bu tarihlerde, hiç bir şey olmadı diyor. Anlaşılıyor ki, resmî bir oyun yoktur. Oyun An
cak dışarda, kafalarda, bir şey var!) 

Ve Cemalettin İnıkaya söz alarak: (Peşin hükümlerle hareket edersek, neitieeye varamayız. Ku
sur varsa, ve kiminse, bunu tesbit edeceğiz. İncelemekte olduğumuz konuları idarenin ne yaptığı 
üzenimde Sayın Seyhan veya biraz sonra 'gelecek Sayın Yersel'den öğrenmemize imkân yoktur. 
Çünkü bu 'arkadaşlar idare çekirdeğinin dışındadırlar. Kanaatimce Seym Deriıner'in mucibinden 
sonra MTA Grene! Müdürlüğü ne yapmıştır1? Sayın Kemal Noyan, Müsteşar olarak Sayın Deriner 
Bakan olarak ve Sayın Sadrettin Alpan MTA Genel Müdürü olarak, neler yapltıklarınm izahım, 
komisyonumuzda belirtmeli, konuya aydınlık getirmelidirler. Tesbit edilen on (kişiden ayrı olarak, 
bu üç mühiim zatın da komisyonumuza davetle dinlenmelerinde, fayda -mütalâa ederim.) Demiş ve 
Başlkan: (Bu hususu, önemine binaen, sonra oya koyacağım) cevabını vererek, Sayın Tevfik Sey
han'ın dinlenm:esi işlemine, böylece son verilmiştir. 

SAYIN KADRİ YERSELİN İFADE YE BEYANLARI 

Başkan Termen, Senatoya intikal eden araştırma önergesinin esaslarını, davetli Sayın Yer-
sel'e okuduktan sonra, önergenin birinci kısmını betahsis izah ile, kendisinden, bu konu ile ilgili 
olarak, bildiklerimin ve gördüklerinin, .anlatılmasını rica etmiştir. Sayın Yersel cevaben: (Efendim, 
Bor mineralleri 'konusunda cereyan etmiş bulunan muamelelerin hiçbirisinin, Devlet aleyhine 
yönelmiş olduğu kanısında, .değilim. Ancak Bor Mineralleri mevzuunda eksik bilgilere salhiboldu-
ğumuz ve dünya 'ekonomisi balkımından, Bor Minerallerimin önemlini iyi kavrıyamadığımız ve tira-
retinin yurt lehine yöneltilmesi lâzımgeldiği hususunda, bir fikir birliğine varamamış bulunduğu
muz, tecrübesMiğimiız hususlarında, .kanaatler sahibiyim. 

Başkan Termen — (Bu önergenin verildiği tarihten önce veya sonra, resmî işlemlerin Türkiye 
yararları aleyhine olan kısımları üzerinde, bakanlık ve daire olarak, görüş ve kanun tatbikatı ha
tası teşkil etmek: üzere, ne gibi zararlı ve şüpheli hareketler görmüş, sezmiş ve bilmekte iseniz, 
rica ederiz, bize, bildiklerinizi aynen lütfediniz..) 

Sayın Yersel — (Sorunuzu, taşıdığı önem bakımından cevaplamama, ilmik ân yoktur tensip bu
yurursanız, bunları kısa kısa arza çalışayım. Bor Mineralleri, Türkiye'deki son inkişaf sebebiyle, 
deniz çapına erişmiş büyük bir varlık ifade eyleyen, bir maden hüviyetindedir. Bu inkişaflar, 1964 
yılından bu yana bilhassa gelişme kaydetmiştir. Bu gelişmelerin mahiyetimi ruhsat vermeler, ruh
sat istirdatları, arza tatbik muameleleri gibi, içinde yaşadığımız konular ve Ticaret Bakanlığının 
1963 yılından bu tarafa, bana verdiği özel görevler .münasebetiyle, takibetmiş bulunuyorum, öte
den beri, 6224 sayılı Yabancı Sermaye Kanunu gereklerinde, imadan dairesdlnde, görev veımıelkte-
yim. 

Türk Borax Anonim Şirketinin sermayesini 2,5 milyon liradan 25 milyon liraya yükseltmesine 
dair, vâki muamele dolayısiyle, bu konuda hizmetlerim oldu. Ayrıca, bu işleme dair raporun tanzi
minde de, hizmet ve imzam vardır. Mezkûr şirket, 79,5 milyon liralık bir yatırımla, bir rafineri 
kurmak ve 6224 sayılı Kanundan istifade ettirilmek talebi ile, müracaat sahibi olmuş idi. Bu 
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talepleri kendilerine, verilen bâzı maden imtiyaz sahalarının geliştirilmesi ile ilgili olarak, vuku 
bulmuştu. Mezkûr Şirket daha önce 15 milyon lira sermayeli bir şirket kurarak, ilk rafineri te
sisi için bir müsaade almış ve 5 bin ton saf kükürt ithali dileği ile, 15 bin ton kapasiteli bir yatırım 
projesini, Hükümete teklif etmişti. Devletimiz istihsali bol ve mümkün olan kükürtün, Türkiye'den 
tedarik edilmesi yolu ihtiyar olunmıyarak, hariçten kükürt ithali mevzuunu teklif eden bu firmaya, 
bu yönden müspet müsaade vermemiş ve mezkûr şirket bu müsaadesizliği sebep ittihaz ederek, tek
lif plânını tatbik etmekten, sarfınazar eylemiştir. Mezkûr Şirket Kırka bölgesi civarında 300 ü mü
tecaviz poligonda, Bor Minerali arama müracaatine geçmiş ve kanaatimce, ancak beş altı saha üzerin
de maden bularak, arama hakkı talebinde bulunmuş ve bu yolda da maden sahası tedarikine te
şebbüs eylemiştir. Bilâhara, şartname yapılmak safhasına intikal eden diğer sahalar muameleleri 
ele alınmak gerektiği tarihte, mezkûr imtiyaz sahalarını tetkike giden arkadaşlarımız, 1963 yılında, 
bu sahaların âdi kolamanit ihtiva eden sahalar olmayıp, sodyumlu Bor sahaları olduğu haberini 
vermişler ve bu konunun dünya çapındaki önemi, tarafımdan o tarihte tesbit görmüştür. Bu sahalar 
kalınlığının 50 metrenin üstünde kalınlık ifade etmesi muvacehesinde, Devlet olarak yapacağımız 
şartnamenin önemi, kendiliğinden tezahür etmiştir. Şirkete vâki sualimiz sonunda, bu sahalar re
zervinin 40 milyona baliğ olduğu öğrenilmiş, ve bilinmekte olan Batı Amerika rezervinin 90 milyon 
ton olması hakikati muvacehesinde, konuya, Devlet olarak, gözü kapalı yürümemiz gereği belirtil
miştir. Neticede, 14 - 15 kadar arkadaş bir araya gelerek, bu önemli rezervle ilgili saha şartname
lerinin, memleket yararına en iyi şekilde nasıl tevcih edilebileceğini müzakereye koyulduk. 
Sodyumlu Bor tuzu sahalarının ilk tesbiti, galiba, 64 - 65 iptidasında idi. Konuyu derinliğine mü
zakere ettikten sonra, basit bir tasfiye ameliyesi ile ticarete arz olunabilecek bu maden sahaları 
cevherinin, bu istikamette ticaret yapan ve bir holding olan Borax Konselideytit Limited Firmasınca 
işletilmesinin, özellikleri üzerinde durduk. 

Bu firma, Hindistan, Türkiye, İtalya ve Amerika'da çalışmakta olan bir firma idi. Türkiye'ye, 
dünya Bor politikasının % 75 hisse ile sahip ve hâkim bulunan bir firma olarak geldiğini, duymuş 
bulunuyorduk.) 

Sayın Yersel, bu istikametteki literatürle ilgili bilgiye devam ederek, bu şirketin, 80 milyonluk 
son yatırım teklifinin reddini izah ve beyanlarını, eski Maden Dairesi Reisi Kâmil Haznedaroğlu'-
nun, o tarihteki Bakan, Sayın Deriner'e gönderdiği mucip yazısına intikal ettirmiştir. Bu proje 
reddinin Haznedaroğlu'nun mucip yazısından önee cereyan ettiğini belirten Sayın Yersel, dört ki
şilik imza taşıyan bir raporla durumu Bakana arz ettiklerini beyan etmiş ve Komisyon Başkanı, 
(4 kişilik bu raporun dört kişilik olmayıp beş kişilik bir kadro halinde tanzim olunduğunu ve mez
kûr İngiliz Şirketine ait, bilâhara reddolunan dört saha ile ilgili bu raporun, yatırım dileği ile il
gili şekilde tanzim olunmayıp, bu dört sahanın, reddedilmesi gereği ile ilgili olarak tanzim edilmiş 
olduğunu, dosyalardaki bilgiye göre hatırlatması üzerine) Sayın Yersel: (Hatırlamıyorum.) Ceva
bını vermiş ve Sayın İhsan Topaloğlu bu faaliyetlerin, İbrahim Deriner'iıı emir ve havalesinden 
sonra mı cereyan ettiği şeklindeki sorusuna, Başkan Termen, (Şartname tesbiti sırasında gidilmiş
tir.) açıklamasını yapmış, ve neticede, sahaların öneminin ve kıymetinin, 1964 sıralarında tesbit 
gördüğü Sayın Topaloğlu tarafından belirtilmiş ve Başkan Termen'in, önergenin ilgili maddesine 
avdete ilgi çektikten sonra, davetli Sayın Yersel 18 . 1 . 1968 tarihinden evvelki günlerde 10 
gün, 20, 30, 40 gün, hattâ üç veya beş ay geriye olmak üzere, Türkiye yararları aleyhinde bir iş
lemin mevcudolup olmadığı hakkında vâki suali ıe cevaben, Sayın Yersel, (Böyle bir şeye mutta
li değilim efendim.) cevabını vermiştir. 

Başkan: (Bu konuda, neler konuşmak icabederse serbestsiniz, yani maddi bir hata, tarafgirane 
bir tutum, bir politikanın kasten yürütüldüğü veya bir suiistimal falan gibi konularda, Hükümet, 
ta Bakandan, Daırenizdeki Arşiv Memuruna kadar, bu pramit kadro içerisindeki bir kasti faaliyet, 
mütehassıs ve salahiyetli bir mühendis sıfatınızla, sizce bilinmekte midir? Demiş, Sayın Yersel: 

(Böyle bir yanlış tutuma, kasti veya gayrikasti bir hataya, muttali değilim.) demiştir. 
Daha sonra tanık Sayın Yersel'e, Sayın Haznedaroğlu'nun Bakana arz ettiği mucip hatırlatıl-
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mış ve Bakanın bu mucip altına el yazısı ile şerh ettiği üç maddelik tedbir naklolunmuş ve ken
disinden bu konudaki bilgisi sorulmuştur. Tanık Yersel, (Biliyorum efendim, burada çok mühim 
birtakım noktalara değinmek fırsatını bulduğum için, zannediyorum ki, beyanlarımla, faydalı ola
cağım. Bu rezervin, bu servetin önem derecesinin henüz bilinmediği bir zamanda yapılmış bulunan 
müracaat ile, bâzı küçük kusurların ve aksaklıkların bulunduğu, ama dosyalardaki bu küçük ku
surlar ve aksaklıklar sebebiyle, bu sahaları reddetmiyelim, yapılmış bulunan arama 'ameliyeleri de
ğerlendirilsin, daha ileride yapılacak arama ameliyeleri, birtakım hakikatleri meydana çıkaracağı 
için, bize fayda getirecektir, bunun da önüne geçmiyelini düşüncesi ile, o zaman Danıştaydan da 
istişari mütalâa alınmak suretiyle, bu sahalar üzerindeki hukukun devamına, idare, taraftar olmuş 
idi. Ancak vaktaki hâdiseler gelişti, sahaların önemi meydana çıktı, ekonomik rezerv ve kaynak 
üzerinde birtakım endişelerimiz teşekkül etti. Ve şartnamelere dercolunması gerekli rezerv bilgi
si de sıhhat kabandı, neticede, Marmara Denizini hiçbir şahsa veremiyeceğimiz gibi, bu büyük ser
vetin, Hükümetimizi bir sıkıntıya sokmaması için, kazanılması cihetine gidildi ve bu iş için, İbra
him Deııiner Beyefendiye, muameleler üzerinde ufak tefek aksaklıklar var, biz bu aksaklıkları tah
kik ederiz, eğer tensip buyuralursa bu işlemler bize bir zaman fasılası kazandırır. Ve bu zaman fa
sılası içerisinde de bu servet üzerinde, sizin büyük yönetim çapında alacağınız tedbirler de alınma 
fırsatına erişmiş olur, dedik.) Neticede Tanık Sayın Yersel: Sayın Deriner'e, dairece bir kanun 
taslağı 'arz ettiMerini, bu taslağın bir madde olarak hazırlanıp götürüldüğünü, mevzuun sadece 
Bor Minerallerini kapsadığını naklederek: Sayın İhsan Topaloğlu'nun (Sayın Deriner'in kanun 
yapılması işaretine rağmen, kanunun geciktirilmesinin, Bor Minerallerine bir zararı dokunmuş mu
dur?) Sorusuna, Tanık Yersel : (Bu konu, Maden Kanununun şümulü içinde halledilemez. Bunu, 
bir, iki maddelik özel bir kanunla tanzim etmek lâzım.) demiş ve devamla (Kanunun o tarihte ya
pılmayışının, memleket bor madenleri üzerine, büyük zararlar ika ettiği) fkrini ileri sürmüştür. 

Başkan Termen : (1964 te büyük rezerv ve iyi kalite tesbit ettiğiniz halde 1967 ye kadar 4 
sene müddetle, Daire olarak ve meselâ bizzat siz, niçin meşgul olmadınız? 4 sene içinde Daire ni
çin oyalandı?) Sualini sormuş ve Sayın Yersel : (MTA o tarih boyunca bir tesbit yapmış değildi, 
hakikatleri bilmiyorduk.) Cevabını vermiştir. 

Başkan, İbrahim Deriner direktifinden sonra, yeni kanun olarak, bir iki maddelik mezkûr tasarı
nın, kimler tarafından Bakana götürüldüğünü sormuş, tanık Yersel : (Daire Reisi, bendeniz ve Niza-
mettin Ekemen) cevabını vermiştir. 

Sayın Cemalettin İnlkaya : (Bu müsvedde tasarı, nasıl bir şeydi? Hangi anlayış ve yolda idi, ha-
tırlıyabiliyor musunuz?) diye sormuş, Tanık : (Hatırlıyamıyorum) cevabını vermiş ve Sayın Saba
hattin Orhun'da : (Taslak... bir taslak!..) şeklinde açıklama yapmıştır. Komisyon daha sonra, Saym 
Yersel'den çeşitli diğer konular üzerinde bilgi almış, ve bir ara Sayın Topaloğlu : (Bir de bâzı başka 
meseleler ortaya atılıyor... Sodyum tuzlu bu maden sahalarına, Etibankm, mahlut mâden olmasına 
rağmen, bu sahalara sodyumlu bor maden sahaları olarak, ayrıca müracaat ettiğini, duymuş bulunu
yoruz. Yani mahlut madde olarak, bu sahaların Etibank tarafından alınması işi... Bu sahalara böylece 
ve bu şekilde ruhsat verilmesi imkânı var mıdır?) 

— Tanık Sayın Yersel : 
(Efendim, bu da bir nazik konu. Nazik ama, problemi kökünden çözebilecek ve bir servetin, sod-

yutm tuzu diye, yeniden müracaat edilerek, üzerinde haklar alınmış bulunan bir rezervin, sodyum lâfı 
ile, bunun içerisinde sodyum maddesi vardır diye, bir muvazaa şeklinde, karşı tarafa intikal ettiril
mesini, sanmam. Bu da, ciddiyetten uzak bir işitir. 

Sayın Topaloğlu. — (Mümkün müdür?) demesi üzerine, Sayın Yersel : (Belki mümkün olur, hu
kuk zorlanırsa mümkün olur.) cevabını vermiştir. 

Başkan Termen — (İzin verirseniz bu konuyu şöylece tarif edelim. Kanunda madenler tadadedi-
lirken, bor tuzları, parantez içinde, tuz kök maddeleri sayılmış ve burada geçen sodyum tâbiri, bor 
tuzunun sodyumlu olabileceği esasına bağlı bulunduğu halde, müstakil ve bor tuzundan ayrı bir 
sodyum tuzu varmışçasma, muamele görmüştür. Kanunda bor tuzu tâbiri var.) 
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Tanık Yersel — (Kanunda bor için, başka tâbir yok. Sadece [Bor tuzları] vardır.) 
Sayın Topaloğlu — (Tefsiri oldu.) 
Başkan Termen — (Mecliste, 1956 - 1957 de bir tefsir yapıldı. Fakat Maden Kanunundaki tâbir

lerle mukayyet mânada. Daire, ruhsat vermekle mükellef mi idi, yok değil mi idi?) 
Tanık Yersel — (Elbette ki, mükellef) 
Başkan Termen — (Bunun iltisak: yaratılarak, müracaat edene, bşka bir ruhsat verilmek hali, 

hali, kanuni midir?) Tanık Yersel : (Olamaz efendim; alamaz!.) 
Sayın Topaloğlu — (Sodyum demekle, ben kanaatimi arz edeyim. Bu pek mümkün değil. Çünkü 

misali vardır bunun. Meselâ Ergani bakırlarının içerisinde, biliyorsunuz, bir parça altın, biraz da 
gümüş vardır. Şimdi ben buraya, altın madeni kapatmak istesem - ki, böyle bir teşebbüs olmuştur -
bu bir şey teşkil eder mi? Çünkü, o anıda, altın için bakır değil ama bakır için altın mahlut maddedir. 
Ayrı ayrı işletilmesinin de, esasen imkânı yoktur. Çünkü kimyasal olarak, altın, bakır içindedir. Sod
yum da bunun kimyevi bünyesindedir. Yani aynen bu gibi bir tasarruf...) 

Sayın Yersel — (Muvazaa olur.) 
Sayın Topaloğlu — (Muvazaa olur ve hiçbir müstenidatı yoktur. Yani meseleyi halletmez.) 
Komisyon, daha sonra diğer bir yabancı şirket olan Kemat isimli bir şirkettin mevcudiyeti üze

rinde durmuş ve yabancıların Türkiye'de maden istihsal ve ihracı meselelerinde, hangi kanunlara 
müsteniden faaliyet gösterdikleri incelenmiş ve neticede, şirket kurmaksrzm ve Devletten müsaade 
almaksızın, yabancı şirketlerin ve yabancı şahısların, Türkiye'de maden ticareti icra edemiyecekleri 
tesbit olunarak, Devletin 6224 sayılı Kanunla, bu konuya müsaade ve cevaz verdiği izah görmüştür. 
Komisyon Tanık Sayın Yersel'e, Türkiye Bor Minerallerinim ideal şekillide nasıl işletilmeleri gerektiği 
üzerinde şahsi fikrini sormuş ve Yersel (Sermaye, teknik ve üstün cihazlar olarak, bunun Devletçe 
işletilmesini imkân dâhilinde gördüğünü) belirtmiştir. İlâveten : (Türkiye Bor Minerallerinin başta 
Devlet olarak, hem yabancı şirketler, hem özel şahıslar tarafından, müşterek organize edilen bir sis
tem içinde de çalıştırılmasının, memleket için faydalı olacağı kanaatini) izhar etmiştir. Sayın ihsan 
Topaloğlu : (Yabancı şirketin ihracatını tamamı miktar olarak Türk Devleti, biz, yani Eitibank, ya
pamaz mıyız? Diye sormuş, Tanık Yersel : (Yok efendim, öyle bir mânayı çıkarmıyorum. Yabancı 
şirketin zaten önlemek istediği, Türkiye'nin bu imkânı kulHanmamasıdır.) şeklinde cevaplamıştır. 

'Sayın Oemâlettin İnkaya : ((Bir monopol olan şirket, Türkler tarafından, Türk Devleti 
tarafından bor sahalarının işletilmemesi hususunda, bir gayret içindedir, buyurdunuz. Yabancı 
şirketler tarafından girişilen bu tertip ve gayretler, nelerdir? Neler biliyorsanız, lütfen söyleyi
niz.) sorusunu sormuş, Sayın Yersel : (Bu gayretin içinde olan, mezkûr firmadır. Devlet katın
da, yönetim katında, bu firmaya yardımcı ne bir kusur ve ne de destekleyici bir davranış var
dır. Ancak bu şirketlere karşı Maden Kanununu zorlıyarak, hukuk devletine, hukuk devleti an
layışıma nakise getirecek yollardan tesir yapılması, memleket aleyhine bir durum ifade eder.) 

Sayın İnkaya : (Maden Kanunun değiştirilmesi ile ilgili hazırlığa, hangi tarihte başlan
mıştır?) 

Tanık Yersel : (Efendim 'Maden Kanunu hazırlanması tarihi, eskidir. 1964 yılında başlar.) 
iSaym İnkaya : (iSoıı hazırladığınız kanun?) 
Tanık Yersel (Son değil efendim, yani ilk fikir, ilk teşebbüs, bu tarihtedir. Fakat bu ilk te

şebbüs, bir tasarı haline inkılâp etmedi, düşünce halinde birtakım temel prensiplerin tesbiti olan 
bir çalışma idi. Konu, Refet Sezgin Bey geldikten sonra, ciddî safhaya intikal ettirildi. Bir Ko
misyon kuruldu, görev bu komisyona verildi.) 

Başkan Termen, müzakere ve tesbit işlemini sonuca bağlamak maksadiyle, tanık Sayın Yer
sel'e: (Siz uzun tarihten beri, Maden Dairesi Mühendisliği görevi veriyorsunuz. Müzakere ba
şında okuduğum önerge konusunda son olarak ne buyuruyorsunuz?) ıSorusunu sormuş, tanık 
Yersel: (Arz ettiğim gibi, bu konu ile derinliğine ilgilenmedim. Muamelelerin seyrinden tama
men uzaktayım.) cevabını vermiş, ve Sayın Kadri YersePin beyanları, bu suretle zapt ve ni
hayete erdirilmiştir. 
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MADEN DAİRESİ REİS MUAVİNİ SAYIN REFİK YÜNUSOĞLU'NüN ŞAHEDET VE 

BEYANLARI 

Komisyon Başkanı Sayın 'Termen, Sayın Yunusoğlu'na, (Senatoya verilen araştırma önerge
sinin metnini okuduktan sonra, önergenin birinci kısmı ile ilgili hususlar üzerindeki görgü ve 
bilgisini, komisyona bildirmesini rica etmiştir. 

iSayın Yunusoğlu cevaben : /Vazifeye yılbaşında başladım. Eski görevim, Enerji Bakanlığı 
ikinci Hukuk Müşavirliği idi. Maden konuları ile ilgili bilcümle meseleler, iç tanzimi gereği ola
rak, benden geçmekte bulunuyordu. 1966 senesinden itibaren, maden konuları ile ilgim devam 
etmiştir. Daha önce, Etibank Hukuk Müşavirliği görevinde bulundum. Bu işlerde ilgili faaliye
tim, 1953 senesinde başlar. 'Bor madeni için işletme hakkı talebedilen 6 tane mühim saha vardır. 
Bu sahaların durumları ile ilgili olarak, bendeniz,, sırası ile. gerekli bilgiyi -arz etmek isterim. 
Bu sahalar, başta 24/184, 24/185 numaralı Bor tuzu ruhsatnameleri sahalarıdır. Maden Daire
si Reisi, bu ruhsat, sahaları hukukunun yürütülüp yürütülmiyeceği konusunda tereddüde dü
şerek, Danıştaydan istişari mütalâa talebetmiş ve Danıştay cevabi mütalâasında işletme talebi
ni, işletme talebi şeklinde değilde, müddet isteme şeklinde yapılması dolayısiyle, usulüne uy
gun olarak yapılmamış bir talebin gereği olarak kabul ederek, sukut etmiş hakkın devam etme
sine imkân verilemiyeceği ve idarenin hatalı işlemlerden dolayı, her zaman düzeltme yapabile
ceği ve idare hukukunun umumi prensiplerinden bahis edilerek, mezkûr işletme hakkı talebi
nin yürütülmesine kaaıuni imkân bulunmadığı, üçüncü daire ve umumi heyet tarafından belir
tilerek, vâki müracaatın gayri vâki addolunmasını, 42 nci madde gereğince kabul ve dolayısiyle 
dairece, hakların sukutu cihetine gidilmesi tezahür eylemiştir. İlgili şirket, vâki tehiri icra tale
binden netice alamamış ve müracaatları Şûraca reddolunmuştur. 

Sayın Topaloğlu : (Bu müra çalaların tarihleri nelerdir?). 
Sayın Yunusoğlu : (»Bu şirket, Danıştaya, Ağustos ayı içinde 1968 yılının Ağustosunda mü

racaat etmiş ve tehiri icra talepleri, 10 ncu ayda reddolunmuştur. Ben 6 maden sahasını sırası 
ile inceledim. Şöylece arz edeyim: 24/184, ve 24/185 sayılı Boraks Madencilik Anonim Şirketi 
uhdesinde bulunan bu iki saha, müddet talebinde mi bulunmuştur, yoksa işletme talebini mi he
def yapmıştır konusunda, mucibi münaşaka bir hal içindedir. Hükümet Danıştaydan bu konu üze
rinde mütalâa talebetmiş ve Danıştay ilgili dairesi 968/294 esas 69 a/313 sayılı istişari kararı 
ile, Üçüncü Daire olarak, bu kabil müracaatların, işletme hakkı talebi olarak kabul edilemi-
ycceği düşüncesini belirtmiştir. Danıştaym bu görüşüne uyan Bakanlığımız, bu iki sahada iş
letme hakkı talebi vâki olmamış görüşü ile, saha üzerindeki hukuku sakıt addeylemiş ve mez
kûr şirkete 9 . 8 . 1968 tarihinde tebligatta bulunmuştur. Mezkûr tutum hakkında dâva daire
leri kurulunda vâki icra tehiri talepleri reddolunmuş, dosya bigünah tekemmül etmiştir. Di
ğer 24/168 ve 24/189 sayılı dosyalar da, halen muamele görmektedir. Bu dosyalardaki esaslar iş
letme hakkı talebinde bulunan şirket vekili Necdet Aslıer'in vekâleti ile ilgili konulardaki esas
lardan mülhemdir. Mezkûr vekâletnamenin aslı Necdet Aslıer'den defaatle istenilmesine rağ
men, Aslıer, mezkûr vekâletnamenin aslını göndeımemiş ve bilâhara gelen vekâletnamede, bu 
zatın işletme hakkı talebinde bulunmaya yetkisi olmadığı görülerek, bu hususta istişari müta
lâa konusu yapılmış ve bilâhara yeni bir vekâletnamenin verilmiş olduğu tesbit olunmuş ise de, 
icazet konusunun bahis mevzuu olamıyacağı, çünkü sonra gelen hakların, hak sahibine ve
rildiği cihetle artık icazetin caiz olmıyan konularda halkın talebettiği, halk ve iradenin sa
hih olarak kanuna uygun izhar edilmemesi takdirinde, hak sağlamıyacağı görüşü, Dairemizce 
nıevcudoldıığundan, mezkûr işletme hakkı talepleri de, Kanununa uygun görülmemiş, sahalar 
reddolunmuş ve Danıştayda açılan iki dâva, nöbetçi daire tarafından,, evvelâ icra tehiri 
kararma hedef yapılmış ve bilâhara, Bakanlığın icra tehiri taleplerinin reddedilmesi yolunda
ki müracaatı üzerine, bu dosyalar nöbetçi dairede verilen icra kararları olarak, 8 nci Daire 
tararından, kaldırılmıştır. Ve bu iki dosyanın Devlet elinde kalmasını teminen, 27 . 1 . 1969 tari
hinde de, vekâlet tarafından, duruşma günü kabul olunmuştur. Duruşma, Şûrada, bu tarihte ya
pılacaktır. 
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Ümidediyororuz ki, bu dört sahanın durumu, Devletin eline geçmiş olacaktır. Kaza mercii 
neye karar verir bilinmez ama, sarih kanaatimiz, bu sahaların, Devletin eline geçeceğidir. Ve 
zaten geçmiş durumdadır. Nihai kararda dahi teyidedileceği kanaatindeyim. 

Başkan Termen, müracaatla ilgili bâzı hususları tesbit ettikten sonra, Sayın Yunusoğlu 
devamla : (Retle ilgili müracaatlar, zamanında yapıldı. 1963 te işletme hakkı talebinde bu
lunuluyor. Bu muamele tereddütler geçiriyor. Dosyalar bilâhara müspet işlemler görüyor. Sa
yın Bakanımız Refet Beyin şifahi emirleri ile, konu yeniden ele almıyor, dosyalar tetkik edi
liyor, 1968 senesi, bu ele almadaki durumda, Vekil Beyin sarih emirleri, daima kanunu tat
bik ediniz yolunda tecelli etmiş olduğu için, dosyalar, sıkı sıkıya tesbit görüp inceleniyor 
ve neticede, hak mevzuunun yanlış yürütülmüş olduğu kanaatine varılarak, haklar, Refet 
Beyin zamanında iptale götürülüyor. 

Başkan Termen : (Zabıtlara ve ileride tanzim edeceğimiz rapora sıhhatli bir özet geçsin 
diye, bu konuyu ben, tekraren tesbite mecburum. Çünkü sualin sorulmasında bir özellik 
vardır. Cevabınız da hulâsaya değer mahiyettedir. Bu sahaların takaddüm hakkı kaderi 1961 
de tâyin ediliyor 1963 te ruhsat almıyor. 1963 te aldığı ruhsatı şirket 2 yıllık arama müddeti so
nunda işletme hakkına inkılâbettirmek istiyor. Ettirirken, kanuni tariflere uymıyan bir mü
racaat şekli cereyan etmiştir, iddia olunuyor. Maden Dairesi, bu kanunsuz şeklin gereği olan 
hakkı, 1968 in ortasına kadar yürütüyor. 1968 in sonunda, yani yaz ortasında, bu siyasi hâ
dise zuhur edince, ilgili Bakan, haklı bir anlayış gereği olarak, eldeki dosyaların ciddi
yetle incelenmesini ve bir pürüzlü noktaya raslanırsa, kanun gereklerine avdet olunmasını, 
işaret ediyor. Komisyon toplanıyor, birkaçının, maden arama devresinde aranmamıştır, sebe
biyle, diğer bir kaçının işletme hakkı talebi, kanuni yapılmamıştır, fikri ile, ve müracaatların 
muallel bulunduğu iddiası ile, mezkûr sahalar, 1968 de, redde götürülüyor. Durum budur. 
Ve dosyaların nihai kaderleri, şu anda Şûra kararma vabestedir. 

Sayın Yunusoğlu : (Vabestedir, fakat Şûra, bu konu üzerindeki ilk noktai nazarını, icra te
hiri kararlarını düzeltmek suretiyle, müspet bir mütalâa ihzar etmiş olmanın, hali içinde bulun
duğunu göstermiş bulunmaktadır. Yani sahalar, Devlete kazandırılma istikameti içindedir.) 

Başkan Termen : (Şimdi konumuza avdet edelim. Bor mineralleri üzerinde o zamanın Baka
nı Deriner, mucip altına nasıl birtakım Devlet lehine gerekler emretmiş ise, lâhik Bakan 
Sayın Sezginde, resmî işlemlerin Türkiye yararları aleyhine olmaması istikametinde, dikkate 
ve tashihlere mütedair, tamamlayıcı emirler vermiş bulunmaktadır. 

Bakanlık ve daire olarak, bu suretle, Türkiye aleyhine girişilen bir konuya muttali oldunuz mu? 
Müşavirliğiniz ve Reis Muavinliğiniz tarihlerinde, ters veya kasdî birtakım memleket aleyhi tatbikata, 
şahit oldunuz mu?) 

Sayın Yunusoğlu : (Bu 6 dosya hakkında yaptığım incelemelerde, Türkiye aleyhinde hiçbir nok
ta yoktur. Bilâkis memleket menfaatlerine uygun bir çaba içine girilmiştir. 1968 senesi içinde.) 

Başkan daha sonra, araştırma önergesinin ikinci paragrafını teşkil eden (Bor minerallerinin, ge
leceğinin güven altına alınmasını sağlamak üzere) salahiyetli kişi olarak, Sayın Yunusoğlu'ndan, 
kendi fikir ve görüşlerini sormuştur. Bu sırada Sayın Topaloğiu şu suali sormuştur. : 

(Bakan, üç konuya ait tedbir emrediyor, siz Derinerin emrettiği bu üç unsurdan hangilerinin 
yapıldığını biliyorsunuz?) 

Yunusoğlu — (Efendim, üçü de yapılmıştır. Sodyum tuzları dolayısiyle, Etibankın giriştiği 
bu sahadaki sondajlar ve MTA'nm sondajlarına girişmesi ile yeni Maden Kanununun ele alınması, 
bu cümledendir.) 

Komisyon, Sayın Yunusoğlu'ndan gerekli sair bilgiyi sormuş ve Yunusoğlu : (Bor için bugün, 
demin saydığım 6 sahadan iki tanesi muameleleri tereddütlü olan mühim Bor Minerali ihtiva etmek
te olan sahalardır ki, bu sahalardaki hakkı, hukukî bakımdan Devlete mal edecek bir unsur bulama
dık. Sahaların bir tanesinde de, bu çaba içerisindeyiz. Bu sahaların birkaç tanesi, Etibankın mü
racaat ederek, mahlûtiyet iddiasına rağmen, işletmeyi arzu ettiği havza dışında kaldığı takdirde, 
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rekabet ile, Etibanka geçecek olan sahaların durumunu sarsabilir. Maden Kanununda, böyle sa
haların ya hemen kamulaştırılması yahut ayrı bir madde sevk ederek, ehemmiyetli görülen maden 
havzalarının Devlet müesseseleri tarafından isletilmelerini emreden tarzda, bir kanun teminatına 
bağlanması, icabetin ektedir.) 

Başkan Termen— (Şimdi temas buyurduğunuz konu Anayasa esasları ve maden işletme hukuku 
unsur ve tariflerine, birgüna mugayeret ifade ediyor. Türkiye'nin şu andaki Hükümeti, programında 
karma ve liberal ekonomi anlayışı bulunan bir siy asi partinin Hükümetidir ve 6224 sayılı, bir de (Ya
bancı sermaye kanunu) vardır. Bu kanun, Türkiye'ye otomobil lâstiği, hanım pudrası veya çukulata 
yahut endüstri maddeleri imal etmeye gelen yabancı firmalar kadar, Türkiye'de, yeraltı servetlerini 
işletmenin de, bu kanunla Türkiye'ye gelip kurulacak şirketlerce mümkün olduğunu kabul ve ilân et
miştir. Ye bu şekilde Türkiye'de gelip yerleşen yüzlerce şirket vardır. Şimdi buyuruyorsunuz ki, 
biz her sahayı, maziye avdet ederek, birtakımı pürüzler bulup kazandık. Ama elinde kalan diğer 
sahaların alınması çarelerini de, Devlet olarak, görmeliyiz. Bu beyanınız, mer'i kanun tarifele
rine mugayir bir mâna ifaide etmekte değil midir? Yani milletçe bir muayyen acıya teveccüh edip 
bütün yabancıların işlettikleri kıymetli madenleri, ellerinden alan bir Devlet haline mi gelelim ? 
Yoksa hukukun, hukuka riayetin, içinde mi kalalım?) 

Sayın Yunus oğlu — (Beyefendiler, şu hususu arz edeyim. Anayasanın 130 ucu maddesi, ma
denlerin Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunduğunu işaret eyler. Madenlerin aranması 
ve işletilmesi hakkı, Devlete aittir. Şekiller, Devletin açık iznine bağlıdır. Bu itibarla, Hükü
metler 3 işletme şeklinden her hangi birini tercihte muhtardırlar. Bu konuda Anayasaya mu
gayeret (düşünülemez. Ancak bakır, kömür gibi madenler, âmme fikri içinde, özel muamelelere 
tabi tutulmuştur. Türkiye bor mineralleri, Dünya çapında bir havzadır. Bu havzanın yabancı 
elinde bulunması, memleket aleylhme gelişme kaydedebilir ve bu suretle, hu konuya havza ola
rak müdahale edip, kanun müdahalesi öne sürülmek icaheder. İstimlâk yolu, düşünülemez.) 

Başkan Termen —• (O haMe biz, milliyetçi bir anlayışla kanun dışına çıkarak, faraza bu be
şinci altıncı ve yedinci sahaları da, bu sahalar'da da bir kanuni noksanlık bularak, düşürmenin 
yolunu (ihtiyar edeceğiz, buyuruyorsunuz. Bu görüşün hukukî bir görüş olup olmadığı, tama
men şahsınıza aittir.) 

Sayın Yunusoğlu — (Evet efendim şahsi görüşümdür) demiş ve diğer bâzı mütalâalardan son
ra, Sayın Yunusoğlu'nun ''dinlenilmesine son verilmiştir. Ye Sayın İnkaya'nın : CO tarihteki 
Bakanlık Müsteşarı Sayın Kemal Noyan'm, ayrıca Teftiş Kurulu Başkanı ve MTA Genel Müdü
rünün ve hattâ Derinerin dinlenilmeleri hususlarının karara bağlanmasını rica ediyorum.) deme
si üzerine, Sayın Sabahattin Onhon : (Teftiş Kurulu Reisinin ve MTA Genel Müdürünün dinle
nilmelerine lüzum olmadığı kanısındayım.) fikrini ileri sürmüş ve Sayın Topaloğlu : (Yarın Suat 
Seyhun beyi dinlediğimiz takdirde, belki de bir çok enldişeierden sarfınazar eklenilecek, yeni bil
giler alabileceğiz. O sebeple, evvelâ Seyhun'u dinliyelim.) buyurmuşlar ve Başkan Termen: (Bu
günkü dinlemeler sonunda, bu hususla ilgili karara varılabileceğini, konuyu muallâkta tuttuğu
nu) beyanla, Sayın Yunusoğlu'na, teşekkür ederek, oturuma ara vermiştir. 

ETÎBANK: GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SAYIN FUAT KARAYAZICI'NIN BEYANLARI 

Komisyon, bir gün sonraki toplantısında, Etîbank Genel Müdür Yardımcısı Sayın Fuat Kara-
yazıcıyı ilk olarak salona davetle, araştırma konusunun esasını teşkil eden önergeyi, Sayın Ka-
rayazıcı'ya, tanı metin halinde okumuş ve bu önerge gerekleri üzerindeki bilgi ve görgülerini. 
komisyona lütfetmesini, kendisinden rica etmiştir. 

'Sayın Fuat Karayazıcı : (Efen'dim, sorunuzun birinci kısmı ile ilgili cevabı, dalha ziyade, Hü
kümet politikasını ilgilendirir maihiyette görmekteyim. Ben şahsan, bir Etîbank Genel Müdürlü
ğü görevlisiyim. Fikirlerim, ancak İktisadi Devlet Teşebbüslerinin, Hükümet politikası ile pa
ralel teşkil eden yönlerini kapsayabilir. Biz Hükümet politikasına uygun olarak memleketimizin 
bor istihsalini mümkün mertebe değerlendirme görevindeki insanlarız. Hükümet bor istihsalini 
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tedricen artan bir hızla Avrupa piyasasına sokmak ve Türkiye piyasasına düşen payın genişle
tilmesini arzu etmek mevkiiridedir. Mezkûr İngiliz şirketinin bilhassa 1962 den beri, Türkiye'de, 
ciddî bor faaliyeti ve aramaları içinde bulunduğunu görmekteyiz. Ve Etiibank olarak en talbiî 
şekil halinde, bu şirketin elde ettiği neticeleri takilbediyoruz. Bu şirket, hakiki şahıslardan 
maiden safhaları devir almak suretiyle, mütaâddit sahalara tesahülbetmiş durumidadır. Türk Bo
raks Şirketi, bugüne kadar cari mevzuat serçe reisinde, bâzı saihalara sahilbolmuştur. 

Başkan Termen — (Yabancı bir şirketin, Türkiye'de maden sahası sahibi olması, usulden 
midir, kanuni midir?) 

Sayın Karayazıcı — (Yerli ve yabancı şahısların, Ma'den Kanununa göre, maden sahaları 
devir ve satınalmaları, mümkünıdıür. Biz EtüJbank olarak dahi, başka maiden konularında, şahıs
lardan, daima maden sahaları almakta bulunuyoruz.) 

Başkan Termen — (Bir maden sahası alan şahıs veya şirket, bu hakkı daha ileri safhalara, 
yani imtiyaza müteveccih istikametlere, intikal ettirmekte, serbest midir!) 

Sayın Karayazıcı — ('Konu, Ma'den Kanunu çerçevesinde, Maden Dairesinin ve Hükümetin 
bileceği bir iştir.) 

Başkan Termen — (Oukuduğum önerge ile, iki sayın senatör, Bor Mineralleri üzerindeki bâzı 
resmî tasarrufların, memleket menfaatlerine aykırı yönden yürütülmekte olduğunu iddia etmekte
dirler.) Sorusunu sormuş ve Sayın Karayazıcı : (Ben teknik bir yönde, İktisadi bir Devlet Teşek
külünde görevli bulunuyorum. Konunun memleket menfaatlerine aykırı yönlerini, bilmem.) demiş
tir. 

Sayın Topaloğlu — (Avrupa piyasaları ve ihracat konuları üzerinde, Türkiye imkânlarının 
durumu, neye bağlıdır?) Sualini sormuş, ve Sayın Karayazıcı : (Biz Etibank olarak, bidayette, 
Avrupa ihtiyacının % 10 unundan başlamış iken., bugün % 33 üne yükseldiğimizi iftiharla belirt
meliyiz. İleride daha büyük rezervlere malik bir memleket zuhur etmezse, bizim Avrupa piyasası
na eninde sonunda hâkim olacağımız, aşikârdır. Kaldı ki, bizim bugüne kadar elde ettiğimiz netice
ler doğrudan doğruya kolomanit cevherine dayalı bir piyasadır. Son yıllarda ise, memleketimizde 
çok büyük bir miktarda, Sodyumlu Bor rezervlerinin bulunduğu tesbit olunmuştur. Biz mamleket 
olarak, bu cevherleri değerlendirmeye başlarsak, Avrupa piyasasının tümüne hâkim olabileceğimiz 
gibi, Amerikan ihracatı ile de, rekabet tesis etmemiz, mümkün olacaktır. Bu, potansiyel olarak, 
budur. Bir de, işin teknolojik tarafı vardır. 

Sayın Topaloğlu — (Yani biz, şu anda, Avrupa ihtiyacının % 33 seviyesine ulaşmışız. Bu kendi 
gücümüzle olmuştur. Bu konuda, daha ileride bir yabancı şirket yardımına ihtiyacımız var mıdır?) 

Sayın Karayazıcı — (Benim kanaatim teknik bilgide, her zaman beynelmilel bilgi mübadelesine 
ihtiyaç vardır. Bütün mesele, yabancı şirketlerle işbirliği yaparak, zaman kaybına mâni olmak
tır. Ben, Boraks mevzuunda, bu konuyu tetkik etmiş bir insan olarak, teknik bilgiye ihtiyacımız 
olduğuna, sureti kafiyede emin insanım. Nitekim, Bandırma'da bir Boraks ve Asitiborik falbrikası 
kurduk. İşbirliği yaptığımız memleket, bu işte iyi bir ihtisasa sahibolmadığmdan, bugün bunun 
zararını görüyoruz. Kaldi ki, bugün dünyada, boraks mevzuunda, çok büyük karteller mevcuttur. 
Bu karteli, kendisinin olan Avrupa piyasasına, bizim de mal sürmemizi teminen, mahdut bir ihtiyaç 
sahasında, mutabık hale sokmak lâzımdır. Teknolojik olarak istihsal imkânlarımızı artırır ve bil
hassa ucuz maliyet elde edersek, bu kartellerle uğraşmamız, ilerde, kolay olabilir. Ama umumi ola
rak, boraks mevzuunda her haııgd bir yabancı şirket yahut da yabancı bilgi ile işbirliği yapıp yap
mama hususunda, ben, hayır diyemem ve hattâ hayır denilmesini, muhtemelen de, zararlı görebi
lirim. 

Sayın Topaloğlu : (Tahmin ediyorum. Suali tam anlamadınız. Boraks konusunda bilhassa bu
günkü bilgiler teknolojiye yakınlaşma ve zorluk sunduğunu söylediniz. Hakikaten bunun işlet
mesi bu kadar zor mudur? Şimdi karşımızda karteller bizim genişletmek imkânımız, onun aley
hine olacağına göre, beraber yürümemiz, nasıl mümkün olur?) 
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Sayın Karayazıcı : (Bir ata sözü ile cevap arz etmek isterim. Bükemediğin eli, öp derler. 
Belki de, kartel gelip bizim elimizi öper.) Ve devam ederek : (Boraks cevherinin esas arzu edilen 
unsuru B/2 0 / 3 tür. Amerika B/2 0 / 3 cezirini istihsal eden fabrikalar kurmaya başlamıştır. 
Bizim istikbalimiz de bu olmak lâzımdır. Ben bugün Türkiye'de, B/2 0 / 3 cezrini istihsal edecek 
bir tekniğin, mevcut olduğuna kaani değilim bizim bugün, susuz asitiborik istihsal edecek fabri
kalar kurmamın lâzımdır. Ve bu fabrikaları, Sodyum bor yataklarına istinadettirmemiz, isabetli 
olur. Ancak bu konu için büyük sermayeye, bilgiye, teknolojiye ihtiyaç vardır.) Sayın Topaloğlu : 
(Türkiye'de yabancı sahalar sağlıyan yabancı şirketler, daha sonra bu sahalarda sondajlar yaparak 
maden arama için faaliyet göstermişler midir,) 

Sayın Karayazıcı : (Sodyum Boraks sahaları üzerinde arama yapmış ıolan şirket, ıgayet tabiî ola-
raik, bu sahalarda, çok büyük aramalara girişmiştir. Bu aramalar sondaj suretiyle yapılmıştır. Fa
kat maalesef ve öyle zannediyorum ki, bu sahaların MTA tarafından kapatıldığı tarihte yapı
lan aramalar olarak, bilâhara bu şirket tarafından sondaja tetvessül suretiyle değerlendirildiği, 
aşikârdır. Ve MTA'nm bu sahalarda -çalışan uız inanı, bilâhara, bu şirkete geçerek çalışmıştır.) 

Daha sanra şirketlerin, 'özel şahıslardan, ilk aramaları yapılmış maden sahaları satmaldıkları, 
Etibank'ın dahi bakır mevzuunda başkaları tarafından bulunan maden sahalarını, rödevans usu
lü ile satmalmakta okluğu ve Etibank'ın genellikle, maden sahalarını MTA'dan ve şahıslardan 
devren satmalmakta bulunduğu hususları, sual ve cevap usııli ile Sayın Karayazıcı'dan öğrenil
miş ve Bor tuzu ruhsatları ile sidyum tulzu ruhsatları arasındaki Ikanuni ve ilmî farkların mü
zakeresine geçilmiştir. Çünkü, mezkûr yabancı şirket tarafından Bor tuzu 'olarak satmalına yolu 
ile iktisabolunan sahalar, bilâhara Etibank tarafından, sodyum tuzu aramak müracaatı ile yek
diğerine tedahül eden, aynı sahalara iki ayrı manalı ruhsat verilmiş .olmasını ifade eyleyen, kanu
ni iltisaklar kaydetmiştir. 

Sayın Karayazıcı : (Maden Kanununda, Bor Tuzu aramak da mümkündür. Sodyum Tuzu 
aramak da mümkündür. Türk Boraks Şirketinin Bor Tuzu olarak kapatmış -olduğu sahalarda, 
Bankamız, Sodyum Tuzu aramak üzere müracaat yapmış ve müracaat sahalarına ait ruhsatname
leri de, temin etmiştir. Bizim yeni sahalar, Türk Boraks Şirketinin kapatmış olduğu Bor Tuzu 
sahalarıdır. Biz bu sahalarda bu yıl, MTA ile birlikte, Sodyum tuzu arama faaliyetlerine giriştik 
ve büyük sondajlar yaptık.) 

Başkan Termen : (Maden Kanununda, Sayım gören Bor tuzlarında başka, Bor madeni var mı?) 
Sayın Karayazıcı : (Bor tâbiri yoktur Maden Kanununda.) 
Başkan Termen : (Maden Kanununda müstakil Bou madeni elbet yoktur. Fakat çeşitli Bor 

tuzları vardır ve hepsinin toptan adı, Bor Tuzudur.) 
Sayın Topaloğlu : (Sodyum tuzları, Bor tuzları mânasına geliyor. Sodyum tuzları çerçeve 

içinde olduğuna göre, Bor Tuzundandır.) 
BAŞKAN — Termen : (Yalnız ilk ruhsatı alanın, bu familyanın özünü teşkil eden Bo:t ruh

satı hâmil bulunduğu tarihte, işletme ruhsatına geçtikten sonra mahlutiyet taldBodip, bilcümle 
müdahaleleri yok etmek üzere harekete geçmek, kanuni hakkıdır. Asıl mesele, Maden Dairesinin, 
takaddüm hakkı ile doğmuş olan maden familyaları hukukuna riayetkar ve kasdî müdahalelere 
cevaz tanımayan, ruhsat anlayışına saygı göstermesine bağlıdır. Bor tuzlarının ne olduğu, 1957 
Millet Meclisinde münakaşa edilmiştir. Bor tuzlarının hepsinin tek familya olarak hulâsa ve yâ-
dolunduğu, eski bir kaziye halinde, ortadadır.) 

Komisyon, Bor Tuzu ruhsatnamelerini hâmil şahıs ve şirket poligonları üzerinde, Etibankm 
sodyum tuzu adı altında yaptığı yeni müracaatların kritiğine geçmiş ve Başkan meseleyi tetki
ke esas olan konuyu uzaklığından ötürü, şöylece bir sonuca bağlamak istemiştir : 

Başkan Termen : (Bu sahaların ilk maliki, arza tatbike giden heyete, bu sahalar cevhesi-
riin : Sodyumlu Bor olduğunu göstererek, sahalar malının, kalite ve cinsiyeti üzerinde, Devlete 
bilgi vermiş bir duırum içindedirler. Bunu arza tatbik heyetinin raporunda da, Maden Dairesi 
Eeisliği ikrar ve teshiti olarak, görmekteyiz. Binaenaleyh, bu durum, Etibankm elde ettiği ruh-
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sat haki arının bir bidayete malik bulunduğunu aşikâr eyler ki, sizin sahalara sodyum Bor ola
rak müracaat haliniz, bir mekşufun üstüne bina edilmek istenen, yeni bir hukuk mesabesindedir. 
Karar elbetteki, Devletindir.) 

Sayın Karayazım : (Konunun teferruatını bilmiyorum.) 
Sayın Orhon : (Etibank, bunu kendiliğinden mi düşündü, yoksa Enerji Bakanlığından aklığı 

bir ilhamla mı bu işi yaptı 1) 
Sayın Karayazıeı : (Tamamen Etibankm düşüncesi olmuştur.) 
Sayın Karayazıeı ile vâki görüşmeler bilâhara : Bu sahalarda vakti ile Z\ITA namına tetkikler 

yapan "(Rubret) isimli yabancı zatın, ücretle, sonradan Türk Boraks Şirketine mütehassıs olarak 
geçtiğine bir önceki oturumda Sayın İnkaya tarafından dinlenilmelerinde istifade görülen üç şa
hıstan birini teşkil eden MTA Genel Müdürü Sayın Sadrettin Alpan'm, dinlenmesi zaruretine, 
Sayın İhsan Topal oğlu'mm, MTA Umum Müdürlüğü zamanına müsadif bâzı meselelerin, yeni
den ve konuya açıklık verici şekildeki müzakeresine ve konuşmaların bu noktasında, önerge esas
larından komisyon olarak uzaklaşılmış bulunulduğunun tesbitine, temas olunmuş ve nıütaakıben 
Başkan Termen, Saym Karayazıcı'ya : (Maden Dairesi Reisliğinde ve Enerji Bakanlığında görev 
vermemekte bulunduğunuza göre, Bor Mineralleri üzerindeki resmî işlem ve hâdiselerin takibine 
vâkıf bulunmadığınız, bu suretle .aşikâr olmuştur.) Diyerek, önergenin ikinci kısmı ile ilgili fi
kirlerin Saym Karayazıeı tarafından açıklanmasını nica etmiş ve Saym Karayazıeı : (Memleketi
mizin, Bor -kollusunda muayyen bir potansiyeli mevcuttur. Bu potansiyelin en iyi şekilde değerlen
dirilip dünyanın kullanılabilecek yerlerine, mümkün olduğu kadar uygun fiyatlarla Bo:' satışları 
yapıp, gelir imkânlarımızı ç-ağaltmalıyız.) demiş ve Başkan Termen : (6224 sayılı Kanunla Türki
ye'ye gelip resmî şirketler kuran ecnebi sermaye, sizinle, Bor konusunda rekabet teşkil ederek. 
karşınızda yer alırsa, siz banka olacak, ne düşünürsünüz?) Sorusunu sormuş. Ve Saym Kara-
vazıeı : (Onların istihsal imkânları ile, bizim imkânlarımızı karşılaştırmak lâzımdır. Ye ayrıca 
yabancı şirketlerin istihsal imkânları, 6224 sayılı Kanun çerçevesinde (Türkiye'ye ithal edebile
cekleri sermaye ile) Sınırlıdır. Bizim sermayemiz, belki daha yüksek olabilir. Hükümet, bizi ser
maye olarak desteklediği takdirde, kargı tarafın başarısını iddia etmek, zor olur.) 

Etibank Genel Müdür Yardımcısı Sayın Karayazıcı'nm beyanları da, bu suretle zapt ve temin 
olunmuş, ve dinleme işlemi, kendisine teşekkür edilerek, böylece son bulmuştur. 

Saym Karayazıernm dinlenmesini mütaakıp, üyelerden Saym Orhon söz alarak : (Saym Karaya
zıcı'ya sualler tevcih edilirken, Saym Topaloğlu'ıran, (Maden Dairesinde olanlardan, haberiniz var 
mı (''Orada da malûmattar mısınız? diye, bir sualine muttali olduk. Sayın Başkan, şunu arz et
mek isterim. Karayazıcı'ya tevcih edilen sual, gayet açıktı. Önergedeki sualdi. Yani, Türkiye yarar
ları aleyhine her hangi bir şey var mı idi? Devletli zat, ycMur, dedi. Yoktur dedikten sonra, Saym 
Topaloğlu, Maden Dairesinde olanlardan haberiniz var mı demekle, bu dairede, Türkiye yararlarına 
ayları, bâzı hareketler biliyor mânası çıktı. Bu hususu, tahkikatın kolaylaştırılması için, biran evvel 
aydınlatmalarını rica ederim. İhsan Bey böyle bir şey varsa, bunu biran evvel komisyonumuza bil
dirsin ki, tahkikatımız, kolay yürüsün ve bitsin!) 

Saym Topaloğlu — (Maden Dairesinde cereyan edebilecek şeylerden bir bilginiz olabilir mi 
mânasında kullandım. Lisanım yanlış anlaşılmış olabilir. Yani orada, illâ da olmuştur mânasında, 
söylemedim..) 

Saym Orhon — (O zaman mesele yok) 
Saym Topaloğlu — (Ben Sayın Karayazıcı'nm bâzı şeyleri bilemiyeceğini anlatmak için o şekilde 

söyledim. Daha açık mânası o idi. Amıa bizim tahkikatımızda, eğer benim elimde, katî bir delil olsa 
idi. ben araştırma istemez, o zaman çıkar, başka yollara müracaat ederdim. Elimde o kadar açık, 
sarih delillerle gelmiş olsa idini; Saym Orhon, müzakerenin başından beri, hangi şeylerin olduğunu, 
aynen engizisyon m ahfcem esindeki gibi sormakla, bana karşı şen' ediyor. Meselenin esası, o değildir. 
Durum, ihtimali olmasa, bende katiyet olsa, elimde delil olsa, ben o delillerle meydana çıkar, memle
kete .şu türlü zararlar verilmiş derdim. Bunu diyecek kadar da, Allah'a şükür, cesaret sahibiyimdir, 
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Ben misal kullanırken, bâzı kelimeyi, her kelimeyi, isabetli Yıllanmamış dlıabilirim: Karayazıcı'ya o 
su'alimli, yapılan işlerin tümü hakkında beyanda bulunurken, kendisinin bilemiyeoeği bir traf ola
bileceğini anlatmak için, sordum.) 

Komisyon daha sonra Sayın İrikaya'nın (burada -dinlediğimiz arkadaşların ekserisi, zaten Maden 
Dairesinde geçmiş olan hâdiseleri bilemiyeeek arkadaşlardır.) Şeklindeki tavzihinden sonra, komis
yon, Kömür İşletmeleri Umum Müdürü Mühendis Sayın Orhan Celâyir'i salona davet eylemiştir. 

SAYIN ORHAN CELÂYİR'İN BEYANLARI 
Başkan Teranen, davetliye, araştırma önergesinin metnini okumuş ve bu konuda bildiklerini, mü

şahede ve düşüncelerini, komisyona nakletmesini rica etmiştir. 
Sayın Celâyir — (Ben uzun yıllar serbest madeneüiıkle, memuriyet ve bilâhara de kömür işlet

meciliği ile iştigal eden bir kimseyim. Bor Mineralleri halkkında pek bilgim yoktur.) demiştir. 
Başkan Termen — (Maden Dairesi Reisliğinde iki yıl öncesine kadar görev verdiğinize göre, o 

tarihlerde, işlem olarak, tatbikat olarak, dairenizin Devlet aleyhine yorumlanabilecek bir faaliyette 
bulunduğunu hatırlıyor musunuz?) sorusunu sormuş ve sayın davetli : (Böyle bir şey hatırlamıyo
rum.) cevabını vermiştir. 

Neticede, Sayın Ce'lâyir'in, komisyonumuza fayda ısağlıyacak, faaliyetine yardımcı olabilecek bir 
bilgi vermek imkânında bulunmadığı anlaşıldığından, kendisine teşekkür -edilmiş, ve dinlenilmeısme 
son verilmiştir. 

ENERJİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SAYIN SUAT SEYHUN'UN BEYANLARI 

Davetli Sayın Seyhun, önergenin okunmasını takiben, aşağıdaki beyanlarda bulunmuştur. 
(Soru spesifik konular üzerinde olsa, cevap vermek, elbette ki, daha kolay olacaktır. Benim Maden 

Dairesi Reisliğim sırasında ve Bakanlıkta vazife verdiğim tarihlerde, kanuna aykırı ve Türkiye'nin 
menfaatlerine aykırı bir hareket, yapılmamıştır. Bilâkis, evvelce yapılmış muamelâtı, biz, tetkik ettik. 
Gözden kaçmış hususlar varsa, onları yeniden gözden geçirdik ve Türkiye'nin menfaatlerine aykırı 
hususlar tesbit edemedik. Sodyum Bor yaltakları büyük ehemmiyeti haizdir. Bakanlığımız ve Maden 
Dairesi, bu konu üzerinde, hassasiyetle durmaktadır. Bahis konusu olan bor sahaları, adedi 8 olup, 
bunlardan 6 tanesi işletme talebi safhasına kadar gelmiştir. Bu dosyalar üzerinde yaptığımız tahki
kat sonunda, bu sahalardan dördünün, reddedilmesi neticesine varıldı.) 

Konuşmanın bu safhasında Başkan Termen, maden sahaları üzerinde teknîk bilgiden ziyade, öner
geye paralel bir müzakere cereyanını isabetli olacağını hatırlatmış ve Sayın Topaloğlu, Sayın Sey-
hun'dan, eski Bakan Deriner'e verilen 2 , 1 . 1967 tarihli mektup ve bu mektup altına o tarih Balka
nın emrettiği hususlarla ilgili gerekler üzerinde, bilgisi olup Olmadığını ve emir detayları ile ilgili 
hususlar hakkındaki neticeleri, sormuştur, Seyhun, bu mucibi, dosyayı teitkik sırasında gördüğünü, 
vâki şikâyet ve ihbar meiktuplarmdan haberi olmadığını, göreve başladığı tarihte, saha rezervlerinin 
MTA tarafından tesbitc başlandığını, rezervin yüksek bulunduğunu gördüğünü, hazırlanacak Maden 
Kanununda, Bor Minerallerinin memlekete daha faydalı, olacak şekilde tariflere sokulması gerekti
ğini nakletmiş ve Sayın Orhun'un : (Bor tuzu sahaları olarak ruhsat verilen bâzı sahalara, bilâhara 
Btibank, sodyum tuzu ruhsatı almak üzere, ruhsat almış, müracaat etmiştir. Bu işlem, Bakanlıkta 
görev verdiğinize göre, millî menfaatlerin korunması için, Eıtibanka, balkanlılkça verilen bir görev ola 
rak mı, yoksa kendiliğinden cereyan eden bir hâdise olarak mı cereyan etmiştir?) Sorusunu sormuş 
ve Sayın Seyhun : (Bu mevzuda, umumi bir görüş ne oldu. Yani bu sahalar üzerinde, sodyum tuzu 
aramaları için, Etibank resmen müracaat etti. Benim Reisliğim zamanında da, bu arama ruhsatları, 
bankaya verildi. Şekil kanunidir. Çünkü sodyum tuzu ve Bor tuzu ayrı iki maddedir. Maden Kanu
nunda ayrı olarak gösteriliyor.) 

Bu konu üzerinde, Sayın Orhon ve teknik istikamette de Sayın Topaloğlu, fikirlerini izhar et
mişler, neticede Sayın Seyhun, münazaalı iki ruhsatnaıme hali zuhurunda, konunun, hakkı takaddüm 
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esasına tabi olacağını ve kimyevi terkibin analizinde, ekseriyet sunan ımadde hükmüne gidileceğini 
ifade etmiş, bilâhara Sayın Inkaya söz alarak (Sayın Seyhun, Reislik görevine başlarken, bu konular 
üzerinde, emekliye sevk olunan eski Reis arkadaşın dan, bâzı devir notları almışlar mıdır?) Sorusunu 
sormuş ve Seyhun, devir esnasında, (hiçbir not ve emanet fikir almadığını) beyan etmiştir. 

O tarifti Bakanı Sayın Deriner'e, yeni istikametti bir kanun teklifi götürülüp götürülmediği konu
sundaki soruya, malûmatı bulunmadığını beyanla, daire reisinin, yabancı şirketler elinde bulunan 
maden sahalarının Türk menfaatleri aleyhine yürütülmekte olduğu hakkındaki kanaatinin isabet de
recesi üzerindeki mütalâasının ne olduğu ve reddolunan maden sahalarının, hangi tarihte ve hangi se
beplerle hâdiseleşt irildiğinin izah olunmasını rica üzerine, Sayın Seyhun, mezkûr sahaların arama 
devresi zarfında, aratma yapılmamış olduğu sondajların, devri mütaakıp yapılmış olduğu ve işletme 
talebi hakkı dilekçesi şeklinin, kanuna uygun olmamakta bulunduğu sebepleri ile retlere gidildiğini, 
beyan etmiştir. 

Komisyon üyeleri ile Sayın Seyhun bilâhara redde hedef yapılan sahaların teknik noksanlıkları 
ve resmî işlemi erdeki o tarih ihmallerinin sureti zuhuru üzerinde karşılıklı izahlara girerek, mevzuun 
1963 tarihinde Maden Dairesi Reisliğinoe incelenmesi işleminin sıhhatle yapılmamış olmaısı halinde, 
bugünkü hâdiselerin zuhur edebileceğini düşünmesi gereği tezekkür olunmuş ve Hükümetin 1968 yılı 
yazında, maziye taallûk eden hatalara avdetle, bu sahaların Devlete kazandırma istikametinde müs
pet bir yola girmiş bulunduğunu, üyelerden Sayın Inkaya tarafından vâki açıklamalarla izah olun
muş ve Başkan, Devletçe reddolunan bu maden sahaları ile ilgili olarak : (Hataların şu veya bu ta
rihte yapılmış olması hali, işin esasına müessir olamaz. Devlet hayatında hata, her tarihte zuhur ede
bilir. îşin esası, hatayı kimin yaptığı olarak değil, vâki hatanın, müktesep bir hukuku, merhale kaza
nan ve bugün, son kamu şeMime vâsıl olan hukukun rahnedar edilip edilmiyeceği hususu ve prensibi
dir. Konu, hukukan sıhhatli bir maden sahası devir alan ikinci şahsa, Devletin bugün tatbik etmek 
istediği muameledeki hukukîlikte ve hukukî mesnette araııımâk icabeder. Mevzu, şûraya aksetmiş 
bulunduğuna göre, komisyonumuz, bu konumun hukukî kritiklerinde derinliğe ve karara, girme
me esası içindedir. Ret işlemleri, bu siyasi polemiğin zuhuruna raslamaktadır. Yani bir Senato 
Araştırması bahis konusu olduğu tarihte, Hükümet, bilcümle mazi işlemlerind yenübaştan kontro-
•la teveccüh ve bâzı mazi hatalarını bu sebeple tesbit etmiş durumdadır ki, Hükümeti bu tutumu 
üzerinde haksız bir tatbikat sahibi olarak görmek, keza câyi münakaşadır. 271 sayılı Kanunda 
maden sahalarının, işletme talebi safhası idrak edenlere ait hükümleri ise, ilgililerce, elbette ki, 
tetkik olunacaktır. Mühim nokta 271 sayılı Kanuna ve sebebolarak ele alman hataların gerekleri 
ile ilgili, Maden Kanununun sair hükümlerine (Madde 121) e itibar gösterilmiyerek, redde götü-
rülmelerindeki hukukîlik, yahut siyasi tutum, idari kaza mercilerince, elbetteki tetkik olunup, hük
me bağlanacaktır.) 

Suat Seyhun : (Bu husus hukukan tetkik edildi. Ve hukukçular gidebileceği kanaatinde oldu
lar. Dâvayı bu netice üzerine şûraya gönderdik.) 

Sayın Topaloğlu : (Öğrendiğimize göre diğer iki sahafda ibüyük rezerv ihtiva ediyor, Şûranın 
ret taleplerini kabulü iyi mi olur, kötü mü olur? Bu ayrı meseledir. Fakat geriye kalan iki saha, 
şirket elinde kalırsa, bu yabancı şirketin aynı tehlikeleri, devam eder mi?) 

Sayın Seyhun : (Danıştay ne karar verirse, elbet tatbik edilecektir. Bunun haricine çıkama
yız. Fakat farzedelim ki, bu dört saha arzu etmediğimiz bir müessesenin elinde kaldı; diğer iki
si de, bugünkü sahipleri eline terk olundu, o takdirde, şimdiki Maden Kanununda bâzı yeni hü
kümler getirmiş bulunuyoruz. Bu kanunda satış ve ihracatçı birlikleri kurulması konusu yer al
mıştır. Türkiye'de kötü maksatlı müesseseler görülürse bu tedbir, kötü niyetleri önliyeeektir. Fiyat 
düşürmelerine mâni olunacaktır. Yani mahzurlar, büyük çapta önlenmiş olacaktır.) 

Sayın Topaloğlu : (Bu kanun hazırlandı mı?) 
Sayın Seyhun : (Hükümete intikal etti, halen Bakanlar Kurulundadır.)' 
Başkan Termen : (Önergenin ikinci kısmı ile ilgili soruyu okuyorum.) Diyerek, önergenin ikin

ci paragrafını okumuş ve bu istikametteki fikirlerinin ne olduğunu Seyhun'dan rica etmiştir. Ve 
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bu arada Sayın İnkaya : (Vekil Beye yeni kanunun taslak halimde götürülmesinde Kadri Yersel 
Bey, bize, şu, şu zevatla beraber Vekil Beye gittik, demişlerdir. Bu zevat kimdir?) 

Sayın Seyhun : (Vekil Beye genel olarak kanun ve dosyalar üzerinde bilgi verdik. Alınması 
gerekli tedbirler hakkında konuştuk. Bor dosyaları üzerinde yaptığımız tetkiklerin, neticelerini 
bildirdik. Etibankm, bu sahalara, yeniden müraebatları meseleleri görüşüldü..) 

Başkan Termen : (Aynı sahalara ruhsat taleplerini mi?) 
Sayın Seyhun : (Evet, görüşüldü. Ve takibettiğimiz yol üzerinde, Vekil Beyin mutabakatını 

aldık..) 
Sayın Topaloğlu : (O tarihteki görüşmede, Sayın Dcrincr'in onayları ve direktifleri işi de gö

rüşüldü mü?) 
Sayın Seyhun : (Bütün mevzu görüşüldü. O meyarida, taundan da bahsedilmiş olabilir.) 
Komisyon, Sayın Suat Seyhun'un önergenin ikinci kısmı ile ilgili beyanlarını da şöylece tesbit 

etmiştir : Seyhun : 
(Tabiî en emin düşünce, bu sahaları, bir millî müesseseye maletmeklteicllir. Fakat mevcut ka

nunlar muvacehesinde buna imkân görülmediği takdirde, teşebbüslerimiz netice vermediği takdir
de, o vakit, bu sahaları işletecek şirketlere, memleket menfaatine en uygun gelecek şekilde şartlar 
koşarak verebilecektik. Bor madenlerini ham cevher olarak değil de işlenmiş madde olarak sat
mak, yani konsantre Bor veya Bor mamulleri olarak ; Asitborik veya boraks olarak satmak, isa
betli olacaktır.) 

Başkan Termen : (Bakır işleten bir vatandaşa da, bakır fabrikası kuracaksınız demek mümkün 
müdür?) 

Suat Seyhun : (Çok büyük rezerv varsa, benim görüşüme nazaran bu şartları koşmak lâzım-
dir.) 

Başkan Termen : (O vakit, Devletimiz, demokratik liberal anlayışın dışına çıkarak, zenginlerin, 
fabrika kurması mümkün şahısların fabrika kurmalarına ve fukara madencinin de, maden hakla
rını reddeden bir anlayışa, Devlet olarak girmez mi?) 

Sayın Seyhun : (Tabiî ki, şahıs imkânları mahduttur. Şahıslar yine kabiliyetli bir el uzanmak 
suretiyle, istifadeye yönelirler.) 

Sayın Sabahattin Orhon : (Kanunda zannedersem, şartname tanzimi için Hükümete hak tanın
maktadır.) 

Başkan Termen : (Kanun Hükümete, fabrika kurmayı empoze eder demiyor. Maden Dairesinin 
tanzim edeceği şartname, tek taraflı mahiyet ifa'de etmekte Ideğildir. 'Madencinin hacmma kapital 
vüs'atine uygun olarak şartname ayarlanacaktır. 

Sayın Topaloğlu : (6224 sayılı Kanuna göre kurulan şirketlere, Devlet, büyük istihsal ve büyük 
yatırım empoze etmek suretiyle, memleket istihsalinin yükselmesini emredebilmelidir!) 

Sayın Seyhun : (Bu şirket bize, iki aded tesis plânı getirdi. Şirket hakkında pek bilgimiz yok
tur. Projeyi realize edebileceği inancında değildik. Ayrıca bu şirket, mamul madde olarak, cev
heri sadece konsantire etmeyi teklif etmiş idi. Teklif ettikleri 100 milyonluk sermaye, bu konu 
için büyük kapital ifade ediyordu. Teklifte hissettiğimiz bu samimiyetsizlik, bu yatırımın realize 
edilmesi konusunda, bizde menfi tesir yarattı.) 

Sayın Topaloğlu : (Samimiyetsizlik şüphesi nereden geliyor?) 
Sayın Seyhun : (Bu şirketin dışarda kurduğu birçok fabrikalar vardı. Türkiye'de böyle büyük 

bir istihsal memlbaını faaliyete geçirmesi, öteki işlerini, aksatacak idi, gayet tabiî..) 
Başkan Termen : (Şimdi burada, Sayın Topaloğlu'nun öteden beri müdafaa ettikleri bir noktaya, 

bu beyanınız tezat teşkil etti. Sayın Topaloğlu derler ki, bu şirketin hedefi, sahip bulunduğu bü
yük yatakları istismar etmek, bekletmektir. Sifc de buyuruyorsunuz ki, Türkiye'de 100 milyonluk 
bir fabrika kurarsa, dışardaki menfaatleri haleldar olacaktır. Şimdi bu iki fikri, iki zıt görüşü nasıl, 
telif edeceğiz.?) 



- 40 — 

sayın Topaloğlu : (Bu konuyu açıklıyayım. Bu şirket Türkiye'deki sahaları esir madenler 
haline getirmek istemektedir. Gayesi, hu sahaları işletmemektir. Yani biz Suat Beyle aynı paralel
de bulunuyoruz.) 

Başkan Termen : (Sayın Topaloğlu arkadaşımız derler ki. bu şirket ciddî maksattan uzak, bu 
büyük sahaları uyuşturucu, uyuklatıcı bir politikanın içindedir. Sayın Seyhun)da derler ki, şir
ketin kurmayı teklif ettiği 100 milyonluk projeyi, gayricidUî kalbul ettik. 100 milyonluk bir teklif 
getiren şirkete: Buyur realize et denmesi hali zuhur etmediği halde, bu iddialarınıza, nasıl işti
rak ve itaat edebileceğiz? Bunun izahım, rica ediyorum. Yani Devlet, buyurun 100 milyonu 
getirin demiş mi ki, bu teklifi şüphe ile karşılıyoruz? Ben kapital getireceğim diyene, niçin : 
Sen getirmekte maksatlısın diye, peşin hükme gidiyoruz? Bu çok mühim unsur...) 

Sayın Şeyhim : (Şirketin daha evvelki hareketleri bunu bize telkin etti.) 
Başkan Termen: (Meselâ?) 
Sayın Seyhun: (Bunu, çünkü şirketin Türkiye'de böyle büyük bir müessese kurması için, sebep yok. 

Batı'da kurulmuş düzeni var. Fabrikaları var. Türkiye »id e yeni bir nıemlbam meydana çıkması, öte
ki tesislerini âtıl vaziyete getirecektir.) 

Bu konuşmalardan sonra, davetli Suat Seyhun, Bor konusundaki millî müessesenin Etibank 
olabileceğini, yeni Maden kanunu tasarısında büyük rezervli maden sahalarının devlete aidiyeti 
üzerinde mutedil yeni hükümler vaz'olunabileceği beyan etmiş ve Sayın İnkaya : 

(İçinde bulunduğumuz konuların daha vazıh sonuçlara ulaştırılmasını teıminen, bu.konuların,, 
özel müzakerelere hedef yapıldığı tarihte, üst kademelerde görev veren eşhasın dinlenmelerinde
ki ihtiyacın sarih bulunduğunu, ve ezcümle eski Enerji Bakanı Sayııi Deniner'in son zamanlara 
kadar Bakanlık Müsteşarlığı görevi veren Sayın Kemal Noyan'm ve MTA Genel Müdürü Sayın 
Sadrcttin Alpan'm dinlenmelerini) teklif etmiştir. 

Teklif daha evvelce yapılan bu istikâmetteki kısa müzakereye istinaden yeniden tezekkür 
olunmuş ve kabul olunmuştur. Bilâhara Sayın İhsan Topaloğlu: (Sayın Hüdai Oral'm da mu-
hatabolduğu bâzı konular var. Madem ki, eski Bakanı çağırıyoruz, Sayan Hüdai Oral'm da davetle 
• ünlenmesinde isabet bulunacaktır.) teklifini ileri sürmüş, fakat Komisyonumuz, önergede işaret 
ulunan 1 8 . 1 . 1968 tarihinin araştırmalara esas ittihaz olunması gerektiğini, sabık delillerle il
gili araştırmaların. Komisyonumuza, görevinden uzak yeni ve ehemmiyetli konular getirebileceği
ni ve Sayın Oral Komisyona davet olunduğu takdirde, mukabeleten, Sayın Ora!'la iş ve icraat po
lemiklerine bizzarnrc iştirak eden halihazır Enerji Bakanı Sayın Sezgin'dn de, komisyona davet 
edilmesinin lâzmıgelceeğini mütalâa ve komisyon görevinin, muğlâk ve geniş bir yeni hacma ulaş
tırmamak için. bu teklifte adı geçenlerin davetlerine, mahal bulunmadığına karar verilmiş, ve 
Savu; Soylmn'a ait dinleme işlemine, böylece son verilmiştir.) 

SAYIN SUPHİ YAVAŞÇA'NIN BEYANLARI 
Komisyonumuz 11 . 12 . 1968 tarihli toplantısında, davetli mütehassıs ve müşahitlerden Sayın 

Suphi Yavaşçayı dinlemiş ve beyanlarını aşağıdaki zabıtla tesbit eylemiştir:. 
Komisyon Başkanı Termen, Araştırıma Konusunu teşkil ;eden resmî önergeyi davetli Sayın Ya-

vaşçaya okuduktan sonra. Sayın Yavaşça cevaben : 
(Bor mineıalleri ile alâkam, Etibank Genel Müdürlüğüm sırasında olmuştur. Bu umum mü

dürlükte daha eski yıllarda,, keza vazife vermiş bulunuyorum görevim dolayısiyüe özel teşebbüs, 
yerli ve yabancı faaliyetleri-ile çok zaman ilgi'endim. Türkiye Bor mineralleri, memleket kalkın
masına. iktisadi kıymet olarak, önde gelen maden imkânlarımızdan biridir. Türkiye'de Bor ko
nuları uzun yıllardan 'beri Türk Boraks ve Konselideytit firmalarının inhisarı altında idi, bu fir
maya bol olan bu minerali, küçük miktarlarda istihsal etmek suretiyle bu sahadaki madenci
liğimizin gelişmesini engellemekte olan bir firma şeklinkle bakabiliriz. Etibank Emet'te faaliyete 
geçtikten sonra, Türkiye'nin istihsal miktarları hızla gelişmiş ve bu miktar 1965 yılında 150 bin 
tonu, 1966 da 180 000 ve 1967 sonunda da 210 000 tonu ve keza 1968 yılı son on ayında ise 240 000 



— 41 — 

tonu bulmuştur ki, bu miktarın yıl sonuna kadar 280 000 ton olabileceği tahmin olunabilir. Ame
rika'nın 1966 senesi sâf B2 03 - B2 03 istihsali 420 000 ton civarındadır. Bu rakamı asli cevher ola
rak hesabedersek 800 000 tona tekabül eder. Dünya istihsali muhtemelen 1 200 000 ton civarın
dadır.) 

Sayın Yavaşça, daha sonra Bor mürek'kâbatmm ve mamullerinin teknik ve literatür bilgileri 
üzerinde durimuş, Etibank faaliyetlerinin tedricî inkişafı ile ilgili bilgiler vermiş ve Başkan Ter
in en'in: (Hükümetin ecnebilere birtakım haklar verilmesi veya verilmemesi istikametinde, iltizaım-
kâr yahut kanun dışı birtakım hareketleri olmuş mudur"?) şeklindeki sualine, Sayın Müşahit (Va
zifem itibari ile bu mevzuu yakîııen takibetmeme elbette ki, imkânım yoktur. Her hangi bir 
süratle menfaat sağlandığında, bilebilecek durumda değilim. Yalnız Boraks Konselideytit Şirke
tinin büyük sahalara müracaatlarda bulunduğunu, bugüne kadar,, mevcudiyeti, memleketimizde 
dahi bilmiyen sodyum Bor'un, onlar tarafından Ku-ka sahalarında bulunarak, Maden Dairesine iş
letme hakkı talebi müracaatı dolayısiyle bildirdiklerini, ilk rezerv takdimlerinin 9 - 10 veya 20 
milyon ton olarak gösterildiğini, fakat hakikatte bu miktarın bir milyar ton civarında olduğunu, 
arkadaşlarımla görüşmeleriımizde, öğrenmiş bulunuyorum.) demiştir. 

Sayın Topaloğlu, Sayın Yavaşçamın ihracatı mızm gelişmesi ve Etibank ile yabancı şirket te
maslarının özleri hakkında, bir sual sorması üzerine — Saym Yavaşça cevaben, (1959 - 1963 yıl
ları arasında,, bu şirketle, Etibank olarak birkaç defa temasımız oldu. Etıibank o tarihlerde bir 
asitborik ve Boraks fabrikası kurmaya karar vermişti. Bu karar gereği olarak, Avrupa ve Ame
rika firmaları ile ımüşterek tesise geçilmek üzere, bâzı temaslara girişildi bu İngiliz firması, 
Etibank tarafından kurulacak olan bu fabrika teşebbüsünü önleyici mahiyette, bâzı teşebbüs
lerde bulundu. Hattâ son olarak kurulacak fabı-ikayı şartlı olarak müşterek kurma teklifini ge
tirdiler. Biz, kendilerini daima müsait karşılamamıza rağmen, konuşmaları uzun vâdelere bırak
mak suretiyle, işin soğuması yönüne gittiler. Her defasında bizim, ihracat fiyatlarını, düşürme
mize taraftar olmadıklarını, zira kendilerinin daha yüksek fiyatla mıaıl satabildiklerini iddia et
tiler. Biz, Avrupa piyasasında, bunların bahsettikleri yüksek fiyatı, çok zaman bulamadık. Bu
gün dahi Türk Boraks Şirketinin, senevi 50 ilâ 70 bin ton arasındaki ihracatının ihraç fiyatı, bi
zim Etibankın ve özel teşebbüslerimizin ihraç fi yatlarından, yüksek görünüştedir.) Sayın Yavaş
ça, bu şirketin Türkiye.''deki sahaları az istihsale hedef yapması halinde, memleketimizin gelir 
kaybına uğrıyacağmı, Avrupa piyasasının Batı Amerika sahaları malı ile besleneceğini, bu şirket 
elinde bulunan bugünkü sahaların vaktiyle dev'et tarafından bilinmemesi ve kapatılmaması do
layısiyle, gelir ve menfaıat noksanlığı içinde bu Umduğumuzu, bu sahalar, bu şirket elinde kaldığı 
takdirde, Hükümetin onları âzami istihsale zor'ıyarak, yeni tedbirler alınmasının mümkün ol
duğunu..) ilâveten açıklamıştır. 

Konuşmanın bu seyri sırasında, Saym İhsan T jpaloğlu ile Başkan Termen, usııle mütaallik yön
lerde karşılıklı bâzı fikir teatisinde bulunmuşlar ve müzakerenin mevzuu dışı genişlik kazanmasına 
imkân tanımamak üzere, müşterek bir karara varnıışıaraır. 

Saym Yavaşça, küçük istihsal yapmakta olan bu şirketin, henüz işletme ruhsatnamesi almamış 
bulunan bir şirket olarak, bu tutumunun, nisbeten (mâkul olabileceğini fakat 1956 senesinden itiba
ren Etibankın ortaya koyduğu faaliyetle rekabet aaiki ile, şirketin nisbeten bir zorlamaya so
kulduğunu, nitekim şirket istihsalinin halen hayli yükselmiş bulunduğunu, devletin şartnamelerle 
alacağı tedbirlerle ,bu şirketi daha yüksek istihsal seviyelerine sevk etmek iktidarında bulundu
ğunu, halbuki daha evvelce Sultançayı'rmdaki sahada (Cevher kalmadı) mucip sebebi ile faa
liyetini tatil eylediğini, bugüne kadar büyük bir yatırım ihtiyacı hissetmemiş bulunduğunu, hal
buki kanuna dayanarak bu şirketin hamcevher değil de, mamul cevher ihracına sevk olunması
nın mümkün olduğunu, halihazır Türkiye ihraca mm ancak üçjte birinin bu şirket tarafından ih
raç görmekte bulunduğunu, mevcut maden Kanunumuzun yabancı şirketlerin aşikâr kötü niyet
lerine mâni olacak nizamlara sahibolduğunu, arz re izah ile, Komisyona, geniş bilgi vermişlerdir. 
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Sayın İnkaya, söz olarak — (Eski Enerji Bakanına Bor mineralleri konusu üzerinde eski Ma
den Dairesi Reisi bir mucip göndermiştir. Ve Bakan Deriner (de bu muciibin altına, gerekli gördü
ğü üç unsuru şerh vermiştir. Acaba, Sayın Yavaşça'nm bu mucip üzerine, Hükümetçe girişilen 
işlemlerden, malûmatları var mıdır,) 

Sayın Yavaşça— (Bu mevzuda maalesef tamamen habersizim. Ancak o tarihlerde bir kanun 
tecUbiri alınması gereği üzerinde, ilgililere, ben de bâzı hususları arza çalışmıştım. Bu maden sa
halarının miktarı dünya istihlâkine nazaran, dünya istihlâkini bin sene 'müddetle karşılıya-
cak bir yatak olduğuna göre, bu sahaların bir müesseseye verilmesi, mahzurludur, demiştim.) 

Cevabını vermiş ve bu beyanı mütaakıp Sayın Yavaşça'nm dinlenmesi işlemine son verilmiş
tir. 

SAYIN AHMET CEBECİ'NİN BEYANLARI 

Komisyon daha sonra Devlet Yatırım Bankası Teknik Grup Başkanı Maden Yüksek Mühen
disi Sayın Ahmet Cebeci'yi beyana davet eylemiştir. Başkan Termen, davetin esası ile ilgili öner
geyi Sayın Cebeci'ye okumuş ve görüş ve fikirlerinin zaptedilmekte olduğu ricası ile: (Bu konuda 
Ibüdiklerinizd, Komisyonumuza lütfen izah buyurunuz.) demiştir. Sayın Cebeci : (Efendim, mem
leket yararıım olduğu için, burada her halde hiçbir şey mahrem değildir. Her şeyi anlatmak lâzım. 
Ben Maden Dairesi eski mensubu olduğum için, ara sıra arkadaşlarımı ziyarete giderdim. 1967 yı
lı kinde idi, tarihini hatırlamıyorum. Maden Dairesi hukukçularından Sayın Niz'amettm Eke-
men'i ziyarete gitmiştim. Odada Bakanlık Hukuk Müşaviri Sayın Küreli Bey de vardı. Bana, iyi 
ki geldin; Kırka mıntalkasındaki İngilizler tarafından imtiyaz ruhsatları istenen maden sahaları 
üzerinde: (Bu hakların onlara verilmemesi için çalışıyoruz. Sen olsa idin, bu konuda ne yapabi
lirdin1?) Dediler. Bunun üzerine, galiba, odaya, mühendis Kadri Yersel Bey de girdi. Sonra ben, 
bu mevzu ile, çeşitli zamanlarda ilgilendim. Mevzu mühimdir dedim. Hemen bir neticeye varıl» 
mak kolay değildir. Ama aklıma gelen şudur, dedim : Bu mmtakada Bor, Sodyum Borat şeklinde 
büyük rezervler halinde görünüyor. Bu konu söylenti şeklini aşmış, hakikate doğru gitmektedir. 
Buraları, dünyada bunun inhisarına sahip bir şirketin eline vermek, memleketin aleyhine olur. 
Fakat elde bir de hak var. Şöyle bir şey üzerinde çalışabiliriz. Dünya istihsali bugün, malûm
dur. Ve artış hızı da malûmdur. Bu imtiyazın müddeti, Maden Kanununa göre, keza malûmdur. 
Burada, olsa olsa, küçük bir sahanın imtiyazı düşünülür. Bu da ağır şartlara bağlanarak. Ben, 
Maden Dairesinde çalışmış olduğum için kanunu lâyikiyle tatbik edemediğimizi rahatlıkla söyliye-
bilirim. O (kadro ile böyle mühim mevzuları kontrol etmek, kabil değildir. İşletme şartlarını iyi 
tesbit etmek ve bu şekilde diğer sahaları: (Monopole gidiyor), (bir inhisar doğuyor) düşüncesi ile, 
vermemek, kanuna uygun olabilir;) dedim. 

Sayın Cebeci; Bu beyanlarını takiben Anayasa hükmünü ele alarak eleştirmiş ve madenlerin, 
milletin olduğuna göre, bu yönden hareketle, millî menfaatlere hedef yapılması iktiza ettiğini sa
vunmuş ve neticede: (Bunları arz etmekteki, maksadım, o zamanki Hükümetin, bunun üzerinde, be
nim anladığım mânada, millî menfaatlere uygun şekilde çalıştığının, şahidiyim.) demiştir. 

Sayın İnkaya — (Sayın Cebeci bu konudaki bilgilerini söylerken, şirkete küçük bir saha ver
mek suretiyle, şirket hakkını tahdidetmek ve bir de, inhisara gidiyorsun, monopole gidiyorsun di
yerek, buna mâni olma yollarını söyledim., dediler. Mevcut Maden Kanunu muvacehesinde, bu 
söylediği iki hususun mümkün olup olmadığını, ûtfen açıklayabilirler mi?) 

Sayın Cebeci — (Mevcut Maden Kanunu muvacehesinde, bu iki konu, güç değildir kanaatinde
yim. İmtiyaz müddeti 40 yıldan başlar 99 yıla kadar gider. Buradaki rezervler, yarım milyar to
nun üstünde. Biır şirkete 'ilânihaye kendine verilen maden hakkını, piyasaya mütemadi mal arz et
me hakkını tanımak, M'aden Kanununun ruhuna aykırıdır. Zaten Türk kanunlarına göre, maden
lerin mülkiyeti değil, işletmenin hukuku, müracaatçılara verilmektedir. Maden Şirketi, rezervin 
tamamını değil, küçük bir kısmını ancak işletebileceğine göre, sahanın tamamını vermek, sebep
siz olur. Kaldı ki, süratle harekete geçip, kanun teklifi ile de, bu işin önüne geçilmek mümkündür.) 
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Sayın İnkaya — (Kanunlar ihtiyaç hâsıl olduğunda, elbette yenilenir. Fakat mer'i Maden Ka
nunu muvacehesinde, bu ifade ettiğiniz hususların tahakkuku, acaba mümkün müdür? Bir kanun 
Devletinde, kanuni olmak, evvelâ haklı olmak demek değil midir? Yani haklı olmanın başka bir 
izah tarzı, mümkün müdür?) 

Sayın Cebeci, bundan sonraki konuşmasında, bir Avrupalı mütehassısla Avrupa ve Pakistan'a 
seyahatler yaptığını, birtakım konularda yabancı sermayenin faydalı olduğunu, riskli işlerde ya
bancılara büyük haklar tanımanın yerinde olacağını, bâzı konularda ise, Devletlerin yabancılara 
tavizler vermemesinin isabetli olabileceğini, beyan etmiştir. 

Sayın Topaloğlu — (140 metre kalınlığı olan bir Sodyum sahasının, bu ıkanuna göre, bir parça
sını ayırıp da, nasıl verebileceğiz?) 

Sayın Cebeci — (Olacak efendini. Olsa olsa, beş sahadan birisi verilir. Fakat bundaki güç
lüğü idrak ederek, arakasından Anayasa'ya dayanmak suretiyle kanun sevk edip, tamamını almak 
şıkkı üzerine, geçilir.) demiş ve devamla: 

(Bu meyanda, Amerika maden sektörüne kumanda eden (Büro Of - Mine) mühendislerinden 
birisinin, bir gün kendisine, büyük maden sahalar hakkında, daima kanunlara uygun olarak amel 
etmenin mümkün olamıyacağı hakkında bilgi verdiğini nakletmiş ve Komisyon Başkanı Sayın Ter
men: (Konuşmanızın ilk kısmında, bir monopole gidişten hareketle, maden sahalarının yabancı şir
ket elinden 'alınması 'mevzuunu belirttiniz. Bu monopol tâbiri, Sayın Topaloğlu arkadaşımız tara
fından da benimsenmektedir. Türkiye'de bir Fransız şirketi bor çıkarır. Tünkiye'de yerli şahıs 
ve şirketler keza müstakil hüviyetlerle, bor tuzu çıkarır ve ihraç ederler. Etibank, "keza, müsta-
killen, büyük istihsal yapar ve satar. Bu müesseselerin hepsi, ruhsatlı sahalarında, kendi hukuk
ları çerçevelerinde, bor tuzu istihsal edip, ihraç eylerler. Fakat Türk Boraks Şirketinin sahaları, 
birbirlerine bitişik ve masiftir. Ve Sodyuma malik olarak, rezervleri, yüksektir. Diğer sahalar 
kolamanit cinsli, ucuz fiyatlı bor çıkardıkları hakle, bunlar, ideal bor tuzu ifade eden, bir vasıf 
içinde çalışırlar. Şimdi, Türkiye'de bor tuzu üzerinde sadece 'Boraks Şirketi mütehalkkim bulun
madığına ve diğer firmalarla diğer ecnebi şirket1 er, istihsal ve ticaret yaptıklarına göre, monopol 
tâbirinizin, 'hukukî ve ilmî değeri, ne olmak ic ab eder? Bu 'hususu, Komisyonumuza lütfen izah 
buyurunuz?) 

Saym Cebeci — (Şeklen bir monopol mevzuul^ahis değil. Mezkûr şirket, Kaliforniya'dan istih
sal ettiği mallarla, Türkiye'den istihsal ettiği malları, kendi dilediği satış fiyatları ile, tanzim ede
bilir. Monopol tâJbirini, inhisar tâbirini, bu yön len kullandım.) 

Başkan Termen — (Yani bu görüşünüz, ilmî mânalda, reel mânada ibir monopol değildir, tatbi
katın bir cephesinde, bir monopol ifade edebilir. Buraya 'kadarki izahlarınızla, demek ki : (... Bu
günlerde yapılan resmî işlemlerin Türkiye yararları aleyhine olması ihtimali kuvvet 'kazanmıştır.) 
değil, şu tarihteki şu ziyaretinizde, bilâkis, Devlet memurlarının, Devleti kurtarıcı mânada, sala
hiyetli organları marifetiyle, tedbir düşündüklerine şahit olduğunuzu beyan buyuruyorsunuz. Bıı 
görüşmelerin sonunda da, bu dört sahayı, Bakaü k, hukuktan ıskat etmiştir., maziye avdet ederek, 
ıskata yönelmiştir.) 

Başkan Termen, bu konu üzerinde Komisyon sayın üyelerinin soracakları sual bulunup bulun
madığını sormuş, ve Sayın Topaloğlu: (Ben ziyaret tarihini sordum. Benim için kâfi.) 

Sayın Fehmi Baysoy — (Bu buyurduğunuz çalışmaların 'neticesinin neye vardığı hakkında, bir 
fikriniz var mı?) 

Sayın Cebeci — (Ben bir ziyaretçi idim söz açıldı, fikrimi söyledim, ve çıktım. Daha sonra 
dört saha iptal edildi. Mütebaki çalışmalar halen yapılıyor.) 

Başkan Termen — (Sayın Cebeci, şimdi mühim bir noktaya geldik. Siz de genel olarak herkes 
gibi, cümlemiz gibi düşünüyorsunuz. Yani bu salhalar, Türk millî menfaatlerine hedef yapılsın 
istiyorsunuz. Fakat mevzu kanunlar, hakkı bir yabancı şirketin lehine tescil etmiş, bu firma ay
rıca, 6224 sayılı Kanuna göre, Türkiye'ye gelmiş, sermaye koymuş. Sondaj aramaları için 7 mil
yon lira harcamış; şimdi, bizler, Devlet olarak, bir tarafta davet kanunları çıkarır, buyurun 
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Türkiye'ye geliniz diye, Devlet olarak sermayeye sesleniriz, bir taraftan da, bunların buldukları 
bir büyük rezerve şahidolduğumuz zaman, bu maden sahalarını millîleştirmek kaygısına düşeriz. 
Mer'i kanunlar gölgesinde bu ecnebi firmalara nasıl bir muamele tatbik edelim ki, bor madenleri
nin geleceğinin güven altına alınmasını, Devlet olarak ve hukukan, sağlamış olalım? Bu konuda
ki düşüçeniz nedir? Bilmem arz edebildim mi?) 

Sayın Topaloğlu — (Sayın Başkan, bu suali daha genişlet emez miyiz Sayın Cebeci'den daha 
geniş fikir alamaz mıyız ) 

Başkan Termen — (Devlet olarak, yani, nasıl tedbir alalım Çünkü komisyonumuz, Yüksek Se
natoya, bu istikamette bir görüş tavsiyesi götürmekle görevlidir. Bu sahalar, evet, kıymetlidir.. 
Ama ortada, bir de hukuk vardır. Durum bugün, münazaa içindedir. Hangi tedbirleri alalım ki, 
neler yapalım ki, bu madenler milletin menfaatine hizmet edebilir hale sokulsun. Fakat kanundan 
ayrılmadan?) 

Sayın Cebeci — (Kanun tadili düşünülmelidir. Tuz Kanunu gibi, bâzı devletlerin kömür, kükürt 
konusunda yaptıkları gibi... Büyük sahalar kanunla devletleştirilmelidir.) 

Komisyon daha sonra, Sayın Cebeci'nin dünya piyasa fiyatları ile ilgili beyanlarına, Hükümet 
tarafından (Coconı) müzakerelerine iştirak etmek üzere 1963 te Paris'e gönderildiğini, stratejik 
bir madde olduğu evvelce kabul edilerek Demirperde memleketlerine satışı menolunan bor tuzu cev
herinin, Coconı müzakerelerinde, stratejik listeden çıkarıldığını, Alman delegelerinin bor tuzunun 
stratejik madde olmayışının müdafaa etmelerinin hakiki sebebinin, bu maddenin onlarca mamulü
nün ticaretinin yapılmasından dolayı istendiğini, İngilizlerin stratejik listeden bor'un düşürülme
sini arzu etmelerine rağmen, Amerikalıların, bu maddenin listede kalmasını istedikleri, bu mad
denin ihraç yasağının bize tatbik edildiği tarihlerde, bizden bu malı satmaları Yunanistan ve 
İtalya tarafından, bu cevherin, diğer devletlere rahatça satılabildiğini izah eden fikir ve görüşleri
ni dinlemiş ve daha sonra : (Devletleştirilecek olan maden sahalarının ya bedellerinin, yahut bulun
muş maden bulucusu hakkı verilmek suretiyle ödenerek, millîleştirilebileceğinin, istimlâk konusu
nun çok yüksek münakaşa ve münazaalar tevlide deceğini, arama hakkı verilmiş sahalara işletme 
hakkı verirken, dikkat olunması gerektiğini, belirtmiş ve müzakerenin bu noktasında, Başkan 
Termen : (Bir dakika Ahmet Bey, şimdi burada, Maden Kanununun bir'gûna tatlbikat ve yoruma 
tabi tutunuz. Maden Kanunu, ben de madenci olduğum için sarahaten biliyorum, bu beyanını
zın gerekleri üzerinde durulacak şekil arz eder mahiyette değildir. Maden Kanunu, birbirini ta-
kibeden birtakım haklar silsilesi takdim eder. Hakkı tekaddüm ile başlıyan hak, imtiyaza kadar 
gider. Bu, birtakım haklardan teşekkül etmiş bir zincir gibidir. Hukuk, bidayette, arama hakkı 
olarak doğar. İki yıllık arama hakkının sonu, işletme hakkı talebiyle, hakkın, ikinci baklasına 
intikal eder. İşletme talebinin sonunda da, bulunmuş maden vasfı tesbit görerek, bulucu ile Dev
let, bir şartname akdedip, muayyen yıl kadar, işletme hakkına, imtiyaza bağlanırlar. Her saf
ha, yani baklanın her zinciri, ayrı bir Hükümet takdirine vabeste değildir. Birbirini takibeden 
tabiî bir temadiden ibarettir. Bu açı, sizce, lütfen unutulmasın. Her noktada, takdir, Devletin 
elinde olursa, kimse madenciliğe eğilmez.) 

Sayın Cebeci — (Tamam. İşletmenin şekil ve şartlarını Hükümet tesbit edecektir.) 
Başkan Termen — (Ağır şartlar konmamak, her madencinin başaracağı ölçüde, şerait vaz'etmek, 

Hukuk Devletine yakışan şekil olur.) 
Sayın İnkaya — (Şartname safhasında, millî menfaatler, elbette ki ön safta yer almalıdır.) 
Bilâhare, komisyon, maden şartnameleri ve gerekleri üzerinde Sayın Cebeci tarafından belirti

len fikirleri ve görüşleri dinlemiş, maden sahalarına tanınan işletme hakkı ve imtiyaz hukuku ile 
ilgili müddetlerin özellikleri üzerinde durulmuş, rezervi küçük maden sahalarının 15 yıllık bir iş
letmeye ve büyük rezervli sahaların imtiyaz hukukunun da, 99 seneye kadar uzanabileceği esası 
görüşülmüş, Boraks Şirketinin Türkiye'de İngiliz Şirketi olarak ticaret yapmadığı, bu İngiliz Şir
ketinin bir Türk Şirketi ile iştirake geçerek, Türk Boraks Şirketi ismi altında, yeni bir hüviyetle 
faaliyette bulunduğu izah olunmuş, bu anonim şirkette ortak olarak yer alan Türk hissedarların, 
küçük hisselerle şirket ortağı bulundukları müzakere ve : Sayın Cabir Selek, Sayın Sırrı Yırcalı, 
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Sayın Ferzan Araş, Sayın David Simson, gibi zevatın, bu şirkette yer aldıkları, dosya muhteva
sından anlaşılmış ve neticede, Türk üyelerin, bu şirkete, ortaya maden sahaları koyarak ortak ol
dukları ve bâzılarının da, şirketin anonim vasıf kazanabilmesi için, sembolik sermayelerle iştirak 
eder gösterildikleri tesbit ve Sayın Yüksek Mühendis Ahmet Cebeci'nin beyanlarının zaptına, bu 
suretle son verilmiştir. 

;SAYIX KENAN ONAT'IX BEYANLAPd 

[Komisyon Başkanı Termen, Eskişehir Bankası Genel Müdürü Sayın Kenan Onat'ı salona 
davetle önergeyi okumuş ve bu önerge üzerinde, eski Hazine Umum Müdür muavinliği göre
vi yapmış olan ISaym Onat'tan, gerekli bilgileri Komisyona vermesini rica etmiştir. 

iSaym Onat : (Eski görevim münasebetiyle yabancı sermaye şubesi işlemlerini görmekte 
bulunduğum tarihte, zannediyorum ki, 1963 yılında, Boraks KonsolMeyt şirketinin sermaye tez
yidi talebi dolayısiyle, konuya bir nebze aşina bulunuyorum. Biz yabancı sermaye komitesinin 
bir komisyon teşkil ederek vâki teşebbüslerin dış tediye muvazenesine getireceği müspet yahut 
menfi unsurların tetkiki ile, uzun yıllar meşgul olmuş bulunuyoruz. Bu firmayı o tarihte tanı
dım. Bu firma 25 milyon lira karşılığı bir sermaye getirme müracaatı yapmıştı. Daha sonra 
bu firmayı, Etd'bankın Bandırma'da tesis etmekte olduğu bir iBor tesisi ilişkisi ile tanıyorum.) 

Başkan Termen : (Önergenin ortaya koyduğu iki istikameti! fikir üzerindeki, mütalâaları
nızı rica edeceğiz ve bu firmanın bu önerge ile ilgililerinin analizlerini lütfedeceksiniz.) demiş 
ve Sayın Onat : (Son yıllardaki ,Bor konusu üzerinde alman kararlar hakkında benim bilgim ve 
ilgim yoktur. Bilgim olmasına da imkân yoktur. Çünkü başka istikamette görev vermekteyim. 
Komisyonunuza vereceğim bilgi, bu firmanın, benim tarihime kadar olan faaliyetleri üzerinde 
olabilecektir. Hatırladığıma göre, bu firma, Türkiye'ye, Sultan Ha mit zamanında gelmiş bulun
maktadır. 1929 ve 1930 ve bilhassa 1950 den sonra Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun çık
masını mütaakip, firma kanun faaliyetleri dâhilinde, Türkiye'ye eski hukuku ihya ederek yeni
den girmiş bulunuyor. Bu firma Bor Mineralinin Türkiye'de araştırılması, istihsali ve ihracı ve 
hattâ rafineri tesis etme konusu ile alâkalı olarak girmiştir. Hatırlıyorum. Komite bu teşeb
büslerde fayda mütalâa etmiştir. B ilâ hara bir yatırını teşebbüsünde, kükürt ithali onlarca bahis 
konusu edildiği ve fakat bu teklif Komitece reddolunduğu için, yatırımın akıbetinin ne 'olduğu
nu hatırlıyamıyoram. Bu işlerin tetkiki sırasında gördüm ki, firma rafineri kurmaktan ziyade, 
maden sahası tedarik etmek fikri içindedir. Çünkü bâzı teklifleri komitece kabul olunduğu hal
de, firma, vait ve taahhütlerini yerine getirmemiştir. 

IBaşkan Termen : (ıSizden önceki arkadaşınıza da aynı soruyu sorduk. Bir noktanın vuzuha 
kavuşması zaruridir. ıBu firmanın tutumunu oyalayıcı, geciktirici, gayrisamimî -olarak tarif bu
yuruyorsunuz. Bandırma Fabrikasına iştirak etmeyi kendisi arzu ettiği halde, buyur gel dendi
ği zaman, gelmediğini belirttiniz. Türk Devleti : 'Ben para getireceğim, fabrika kuracağım, bü
yük mikyasta işletmeye geçeceğim diye, hattâ bir tarihte 100 milyon Türk Liralık bir yatırım 
kapitali getireceğini resmen bildiren bu firmaya, bu firmanın satmaldığı, devir aldığı maden 
sahaları ile ilgili hukukun, 4 sene müddetle, Elyövın işletme ruhsatnamesine bağlanmadığını 
gören bir firmadır. Elimizdeki dosyalarda, durum budur. Devlet, işletme ruhsatının 4 yıl müd
detle vermiyor, sonra da bu firma tekliflerine, gayrisamimîdir hükmünü veriyor. İşletme hak
kını istihsal edemiyen bir yabancı kapital, Türkiyeye, büyük sermaye getirebilir mi?). 

Sayın Topaloğlu : (Cevap yanlış yönde verilmesin diye tavzih etmek istiyorum. Kenan Be
yin bahsettiği husus, ortada mevcut bir ruhsat sahasına ait kurulacak bir rafineri için müsaade 
verilmiş olması halidir. Bu müsaadenin yerine getirilmediğini anlıyorum.) 

Başkan Termen : (Şirketin müracaatı 57 nci maddeden istifadeli olarak, halen işletme tale
bi safhasındadır. Türk Hükümeti : Buyurun, işletme ruhsatnamenizi vermiyorum dememiş. De
miş midir?). 
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iSaym Topaloğlu : (Daha evvel sivil şahıslardan aldığı ve kendi stokunda bulunan maden sa
halarını işletmek üzere rafineri müracaatı var. Kendisine o verilmiş). 

Başkan Termen : (Şirketin maden sahalarına müracaatı, 1962 de 1963 te işletme hakkı ta
lebi ile ilgili olarak yapılmış bulunuyor. 1962 ile 1968 arasında, Devletimiz 6 yıl boyunca, ce
vap vermemiş. iBu boşluk muvacehesinde, bu şirketin kapital getirip çalışması acaba mümkün 
mü idi? Bu espiriyi hatırlatmak istiyorum. Dosyalar bunu gösteriyor.) 

Sayın Fehmi Baysoy : (îMüsaade ederseniz ben de bir şey öğrenmek istiyorum. Bu şirketin 
elinde rezervi büyük sahalar hariç, daha evvel iktisab ettiği başka saha yok mu? Her halde var? 
Bu şirketin 15 bin tonluk bir rafineri kurması için gereken hammadde kaynakları, her hakle, 
daha önceki iktisaplarında mevcut olsa gerek.) 

Başkan Termen — (Dosyalardaki bilgiye göre, durum şudur: Bu şirket işletme halkfcı talebi saf
hasında bulunan, fakat bu talep gereği olan işletme ve imtiyaz ruhsatnameleri henüz kendisine ve-
rilimiyen ve Türkiye'deki istihsalini, Maden Kanununun 57 nei maddesine istinaden yapmakta olan, 
bir şirkettir. Şirket 1960 yılma kadar, muhkem bir hukuk içinde bulunmuyioordu. 1961 de çıkan 
271 sayılı Kanun: Verilmiş ruhsat haklarının ve hele işletme talebi hakkı safhasına intikal eden 
maden sahalarının reddolunamıyacağına dair hüküm is'dar edince, şirket 1961 i takiben, .sahip bulun
duğu sahalarla yeniden almak istediği sahalara, daha emniyetli şekilde yürümüş bulunuyor; fakat te
darik ettiği bu sahalara Türk Hükümetinin işletme ve imtiyaz hakkı ile üıgİli ruhsatları 4 - 5 yıl müd
detle vermemiş olması hali, onun, haklı olarak, büyük yatırımlara, geçmesi teşebbüsünü rahnedar edi
yor. 1967 den itibaren Kırka sahalarındaki kalite üstünlüğü ve rezerv yüksekliği anlaşılınca, Dev
let, bu yabancı şirketin matlubu olan ruhsatları vermeden önce. şartname ihzaratına tevessül edi
yor. Ve 1968 Yazında da, Devlet, bir Senato araştırmasına hedef yapılan bu şirket faaliyetinin, Türk 
Milleti lehine çevrilmesi ve -kazandırılması yönüne avdetLolunlarak, sahaların reddi cihetine gidiliyor. 
Hâdisenin zaman şeridi içindeki seyri, dosyalar olarak, budur.) 

Sayın Topaloğlu — (Şirketin müracaatı ikidir. Birincisi 15 'bin tonluk bir rafineri teklifidir ki, 
buna müsaade edilmiştir. Daha sonraki büyük tesis teıklüflerinin esasları, başkadır. Mühim olan ken
disine tanınan ilk 15 milyonluk rafineri hususunda bir çalışma yapılmış olmasıdır.) 

Başkan Termen — (Şu hususu da belirtmek durumundayız. Şirket Devletten ithalini talebettiği 
5 bin tonluk sâf kükürt talebine müspet mütalâa istihsal edemediği ic'in, bu 15 milyonluk yatırım
dan vazgeçmiş olduğunu beyan eylemiştir. Devlet, kükürt çıkaran bir Devlet olarak, ithali istenen 
bu malın, Türkiye'den teminini işaret ettiği halde, şirket 5 bin tonluk bir özel kükürtün ithalini, şart 
koşmuştur. Neticede bu problem, bu projenin reüze edilmesine mâna teşkil etmiştir. Dosya bilgisi 
budur.) 

Sayın Kenan Onat — (Rafineri hususunda faaliyet göstermemişlerdir, biraz evvel çok mühim bir 
sual tevcih buyurdunuz, işletme hakkına sahibolmıyan bir firma, milyonlar (getirmek arzu eder mi 
buyurdunuz. Yalnız dikkat olunursa, firma müracaatlarını 1962 - 1963 yılında yapmıştır. 

Yafbancı sermaye komitesi 25 milyon getireceğim diyor. Bunu kabul etmek demek, işletme hak
kını da kabul 'etmek demektir.) 

Başkan Termen — Anlattıklarım, dosyalar da sarahaten yer alan hususlardır. Firma, 40 milyon 
ton rezerv buldum diyor. Çok kaliteli sodyum b^r bulduğunu (beyan ediyor. Ben para getireceğim, 
fabrika kuracağım diyor. Maliye müsaadesini değil, sahibi olduğu maden sahalarının, işletme ruh
satnamelerim istiyor. Fakat verilmiyor. Sağlam hukuk üzerinde 'Oturduklarına bu adamlar inansal ar, 
bir oyalamaya niçin girerler? Bize bu hususu lütfen açıklayınız. Büyük servetler üstüne sağlamca 
oturan adam, sun'i harekete niçin geçektir? Bu yönde bizi lütfen tenvlir (buyurunuz.) 

Sayın Onat — (Bu firma Türkiye'de buduğu yaltaklara büyük istihsal yapıp bu sahalar mi
neralini dünya piyasasına sürmek sıkıntısı içinde değildir. Firma Kaliforniya ve Arjantin'de diğer 
yataklara sahiptir. Binaenaleyh, Türkiye'de, bir iş yapmış görünüyor. Türkiye'deki faaliyeti daima kü
çük istihsal ve ihraçlar olmuştur. Bizim tesbit ettiğimiz bu firmla, Türkiye'yi, bir reızerv bölge olarak 
tutmak ve maden sahalarının başkalarının eline geçmesine mâni olmak istemiştir. Türkiye'ye getir-
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eliği birbuçuk milyon dolar, büyük işletmeye geçmediğine göre, işletme ihtiyacı için olmayıp, başka 
mıalksatlar için sabalar satmalmak için, olsa gerektir. Bilâhara 100 milyonluk bir .teklif ile gelmiştir. 
Benim kanaatime göre, bu kapitalle, Türkiye'deki rezervi işletmekten çok, rezerve sahilböknak için 
ve sabaları daimıa elinde tutimiak temayülü uğrunda getirmek istemiştir. 

Sayın Onat — Blâhara bu firmanın 50 dolardan mal ihracettiğin'i, halbuki Etibankın ihracatı-
mn 40 dolamdan yapıldığını, satışın yüksek olmasına rağmen, E'tilbank ihracatının % 100 ünün Tür
kiye'ye girdiğini, bu ecnebi şirketin getirdiği paranın ise % 100 ünün Türk Hazinesine 'aksetmediği
ni, kazancını 'transfer dtmek elimde olduğu halde, 'bunu transfer etmeyip, Türkiye'de tuttuğunu ve 
bu tutuşum, lehine olduğunu boyan etmiş ve başka finmıailarm da 10 sene müddetle Türkiye'de ticaret 
icra eyledikleri halde, kâr transferi teklifinde bulunmadıklarını, çünkü 10 milyon ile işe başbyan 
bir firmanın, (transferi tercih etmemek suretiyle, on yıl sonra, sermayesini 20 milyona iblâğ eylemiş 
olacağını, Üniliiıver ve Phlips'in uzun yıllar transfer talebinde bulunmadıklarını, bu ameliyeyi, yarın 
dışarı çıkmasını mütaakıp sermaye olarak tekrar Türkiye'ye celpte, resmî müşkülât ifade eylediği 
için uyguladıklarım, beyan etmiştir. 

Başkan, Sayın Onalt'a, önergemin ikinci kısmı ,lie ilgili düşüncelerini lütfetmesini hatırlatarak: 
Sayın Onat: 

(Bor Mineralleri Türkiye'nin sahibolduğu ender yeraltı zenginliklerinden biridir, gelirinin dış te
diyeye yardıımeı olacağı, aşikârdır. Yabancı firmaların bor konusundaki tutumlarının iyi incelenmesi 
vte bu firmaların Türkiye'ye daha çak bağlı hale getirilmelerinde fayda vardır. Rafineri teslisleri, ha
kikaten memleket için lâzımdır. Bu tesisleri bu firmanın tekelinde olmayan mamuller verecek ölçü
de, serbest satış imkânlarına malik olacak şekilde, ele almalıyız.) 

Sayın Topaloğlu — (Bu firma, dünya istihsalinin % 70 ine hâkim...) 

Sayın Onat — (Büyük Ölçüde hâkim olmakla beraber, tamamlen hâkimiyeti yoktur. Ayrıca, Eti-
bankta tesisler kurarak çalışmaktadır. Etibankın diğer yerli firmalarla veya bu firma, ile kuracağı 
rafineri yahut diğer kimyevî değerlendirmeler teslisleri, benim kanaatime, hedef yapılmalıdır. Bu 
firmanın çok maden yataklarına sahiholmasma, iş"! etime ruhsatı verilmemesine gayret etmekte fayda 
vıardır. Bunun yolu da, bugünkü ımevzuait çerçevelinde, zannedersem idari tasarruflarla, güçtür. Her 
halde birtakım yeni kanun tedbirleri alınmalıdır.) 

Sayın İnkaya — (Sayın Onalt, bu firmanın te^cl kurumundan bahsettiler bu firmanın tekelci 
duruimu, Türkiye'deki durumu mudur Yoksa dünya ölçüsündeki durumu mudur?) 

Sayın Onat — (Dünya olarak söyledim.) 
Sayın îmka'ya — (Bu firmanın Türkiye'ye daha bağlı hale getirilmesini buyurdunuz. Bu firma 

rafineri tesisi kurarsa,bu hal Türkiye yararlan lehine mi, aleyhine mi! Mânasına düşünülmelidir1?) 

Sayın Onat — (Fafinerideki sermaye ve idari kontrolün ekseriyetinin bizde olması lâzımdır. Fa
kat sahibolduğu sahaların teslislerle değeıiendirilmesi'nde de, bu firmaların rolü olmalıdır. Bu firma
lar, Türkiye'ye, hakikatte teknoloji de getirmemektedirler.) 

Daha sonra şirket hakları istikametinde Sayın İnkaya ile Sayın Onalt arasında, konunun sair 
hususları ile ilgili, soru ve karşılamalar cereyan etmiş ve 'Sayın Topaloğlu, şirketin sunmakta bulun
duğu monopol durumundan hareketle bâzı tamamlayıcı izahlara girilmiş. Bu şirketin Türkiye'deki 
durumunun incelenerek monopol ile ilgili pozisyonları mevcudiyeti üzerinde durulmuş, Sayın Fehmi 
Baysoy: (İyi niyet sahibi arama ruhsatnamesi sahibinin, 'sahada maden varlığını tdsbit ettiği anda 
işletme ıtalebi müracaatına geçmesi gerektiğini, iki yılık arama müddetinin sonunu beklemeksizin, iş
letme talebine geçilmesinin, hüsnüniyet ifade eylireceğini belirtmiş ve Başkan Termen, Maiden Da-
iretei Reisliği muamelâtının, ve Maden Kanunu emirlerinin maden sahalarını daha süratli bir işletme
ye götürücü anlamda revizyone ezilmesinin gereklerini izaflı ederek, komisyon, Sayın Onat'm beyan
larının tesbit ameliyesine, böylece son vermiştir. 
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SAYTN TAHSİN YALAıBTKTN BEYANLARI 

Aynı günlü oturumun son davetlisi Sayın Talhsin Yalahık Salona alınarak, kendisine Başkan 
Termen tarafından, Senato Başkanlığına verilen önerge metni okunmuş ve Başkan, önergenin 
birinci kısmı ile ilgili fikir ve görüşlerini beyan (buyurmasını, Sayın Yalaibık'tan rica etmiştir. 

Sayın Yalabık — (Halen, Petro - Kimya'Vla Müşavir olarak çalışıyorum. Ordu Yardımlaşma 
Kurumamda görev verdim. Ve Etibank Umum Müdürlüğü görevinde bulundum. Bu tahkikatta 
Ibenim mütalâalarıma da yer verdiğiniz için, müteşekkirim. Bor mineralleri ile ilgim 1956 yılın
da haşlar, bu konu üzerinde, memleket aleyhine çalışılmış mıdır, çalışılmamış mıdır; çalışabile
cek biir zümre var mıdır? Evvelâ bunu tasftıih et manı gerekir. 

Gayet tabiî ki, resmî bir makamın, memleket aleyhine çalışması düşünülemez. Ye olamaz. 
Ancak, bu makamlara müracaat edenlerin bu daireleri zorlamaları ile birtakım hâdiseler orta
ya çıkabilir ki, bu, memleket aleyhine olur. Aynı zamanda bir dairenin memleket aleyhine çalı
şacağını düşünmek, hayalden bile geçirilmemek ieaibeder. Hattâ bazen bu dairelere yapılan mü
racaatlar Misniniyetle ele alındığı halde, muameleler, neticede, memleket aleyhine olur. Bâzı 
firmalar bor «mineralleri üzerinde memleketimiz aleyhine faaliyetlere girmiş olabilirler. Bu fir
malar eğer yeni haklar kazanmak istikametinde yol almakta iseler, durum belli olduğu halde, 
:bu firmalara tavizler veriliyor ise, elbette ki memleket aleyhine bâzı şeyler yapılıyor demektir. 

Bu firmanın tutumu Etibank ve özel teşebbüsle olan muamelelerinde, tamamen memleket 
aleyhine olmuştur. Bu firmanın memleket aleyhine faaliyeti bizzat kendisinin Etibank'a ve bu 
işte tesiri olabilecek yetkililere (tevzi) ettiği raporlarında da görülmektedir.) 

Sayın Yalabık, daha s'onra bu şirketin : Etibank elindeki rezervlerin işe yaramıyaeak kalite
de olduğu, Türkiye'deki cevherlerin bittiği, Türkiye'nin rafineri tesisi kurmaya gitmemesi gerek 
tiği hakkında. 1957 yılırida, bir rapor neşrettiğini ve bu raporunu ilgililere dağıttığını beyanla: 

(Şirket, bu raporunda, Dünya ticaretinin % S5 ini elinde tuttuğunu helirtiyor. Ham cevher 
satışı imkânı Türkiye için mevcutken, bu endüstrinin gereklerine vâkıf olmıyan Türkiye'nin, işin 
rafinerisine geçmek suretiyle, bu konunun mamulünü satmakta olan firmalara rekabet açmak 
teşkil edeceği, bu itibarla ve hattâ, ileride, bu imalei firmaların, Türkiye'den hamı cevher 
elalhi satınalamıyacaklarınm, ihtimal dâhilinde olduğu görülüyor) dediğini, naldeylemiş]erdir. 

Bu rapora dair. bu raporun kime hitaOıen yazıldığına dair vâki soruya, Sayın Yalabık: Bu 
raporun 10 Eylül 1957 tarihinde Etibank'a verildiğini, 1956 yılı Dünya istihsalinin 1 milyon ton 
bulunduğunu, mezkûr İngiliz firmasının, Amerikandaki firmanın c/c 80 hissesine sahibolduğunn. 
bu şirketin 50 memlekette tesis ettiği acenta ile çalıştığını, Türkiye'deki özel teşebbüsün ve şa
hısların bulduğu küçük mikyaslı bor cevherinin kalsiyumlu olduğu ve bundan asit istihsal edil
mekte bulunulduğunu, yüksek bir n?tiee sunmamakta olan Türk cevherinin, Almanya'da asitbo-
rik imalinde dahi işe yaramadığı, eğer Emet'ti ki sahaları öevherfaım Etibank tarafından bir 
rafineriye hedef yapılması düşünülürse, kendilerinin bu projeye % 50 sermaye koyarak, iştirak 
Edeceklerinin bildirildiğini ve Etibankm bu teklife şifahen muvafakat ettiğini beyan etmesine 
rağmen, bu şirketin, bor konusunda kendi firmalarından başka firmanın, rekabet tesis ederce
sine vücut bulmaması gereğinde işi savsakladığın belirtmiş ve: Bu şirket Türkiye maJdcıı sahala
rında iyi bir teknikle çalışılma'dığı takdirde, maden sahalarında zararlar yaratılacağını işaret ey
lediğini naklen izah etmişlerdir. 

Sayın Yalabık daha sonra (cocom) kararları gereğine mugayir hareket eden Türk malı yük
lü bir geminin, Çanakkale'den geri çevrikliğini anlatarak, Amerika'nın Türkiye'ye bu tutumla 
ilgili olarak ihtarda bulunduğunu izah etmiş ve mütaakıben, İngiltere'nin bor satışlarında kendi 
şirketlerine âzami hürriyet tanıdığını, İtalyanların Türkiye'den 20 bin ton cevher talebettikîerini, 
1961 senesi plânında Etibankm bir asitborik rafinerisi tesisine yer verdiğini, bu tarihte bu 
İngiliz şirketinin ikinci bir rapor vererek Borax rafinerisi yapmanın bir cinayet olduğu ithamında 
bulunduğunu, Hüsamettin Yakal ve diğor serbest çalışan bâzı saha sahipleri mallarının kötü olduğu 
ve Emet sahası malının iyi cins mal çıkarılması halinde, Avrupa'ya, asit menşei bakımımdan, satış im-



— 49 — 

kânı kazanabileceği, fiyatlarımız düşürülmezse, satışlarımızın artabileceğini, keza nakil ve izah etmiş
lerdir. 

Sayın Yalabık bilâhara şu hususlara temas etmiştir : 
Bor mineralleri ihraç fiyatı, çok zaman şüpheli bir yürütülüş istidadı göstermiştir. İstanbul'da 

bu konuda rol oynıyan ve maden merkezlerinde yer alan bâzı müessir kuvvetler akla gelebilir. Demiş, 
yeni hazırlanmakta olan Maden Kanununun da, ihraç, fiyatlarının kontrolü hususunda bir tedbir dü
şünülmesinin yerinde olacağını bildirmiş ve bu sırada Sayın İnkaya'nın, yeni Maden Kanununda bu 
konu ile ilgili tedbirler, müstakil bir madde halinde, alınmış ve gösterilmiştir, demesi üzerine, Sayın 
Yalabık devamla : 1966 yılında kurulan Kemat isimli firmanın da (Fransız) American Peoftaısth Cemieal 
firması ile işbirliğine geçtiğini, hakikatte bu Amerikan firmasının, İngiliz firması ile kardeş ve an
laşmalı br firma olduğunu iddia ederek bu iki firmanın Türkiye'de satmaldıkları ımaden sahaları 
üzerinde gizli işbirliği kuralbileceMeri ve bu firmalarla işbirliği yapan sair şahıslar hakkında bilgi ve
rerek, netice de konunun literatür ve teknik cephelerine intikal eden çoik geniş ve heyecanlı beyanlar
da bulunmuştur. 

Başkan Termen, Sayın Yalabık/a, önergenin gerektirdiği konuların çok dışına çıkılarak iyi hazır
lanmış genel bilgi verilmeikte olduğunu, bunun şükranı /mucip bir netice sunduğunu beyanla, bu ko
misyonun görevinin, genel literatür bilgisi ve (bir muayyen şirket hakkında, geniş bilgi toplaması 
özelliği yanında), aslolarak, önerge ile ilgili konuların tesibilt ve tetkikine medar olacak yönlere muh
taç bulunulduğunu hatırlatmış ve ilâveten : (Sizin bahis buyurduğunuz bütün bu yan bilgiler, dosya
ları inceliyen komisyonumuzca, malûm hususlardır. İngiliz şirketinin Türkiye aleyhine bir rapor ola
rak nitelendirdiğiniz 1956 yılındaki raporu hariç, Komisyonumuz, pek geniş yönlerde, hakikaten mü
cehhez durumdadır. Bu münasebetle, çok mühim bir hususu da tavzih buyurmanızı rica edeceğiz. 
Türkiye aleyhine yorumladığınız bu 1957 yılı raporu, o tarihin genel bor şartları muvacehesinde veri
len ve Türk Hükümetine, bankalara şirketçe intikal ettirilen bir rapordur ki, bu şirket 1963 yılında 
bulunan yeni ve zengin sahalar dolayısiyle, yepyeni bir politikaya bağlanmak zorunluğu hisseden yeni 
bir halin içine girmiş bulunmaktadır. Şirket o tarih'vki raporunda, âdi kolomanit bilgileri üzerine fikir 
yürütmüş ve blâhara keşfolunan sodyum e insi i sahalar hakkında, bizzarure, 6 yıl önceden fikir beyan 
edememiştir. Anlaşılıyor ki, fabrika kurmayınız diyen bu firmanın kolomanit terkipli saha malla
rını imal etmek üzere Bandırmamda kurulması düşünülen fabrikaya mâni olmak istemesindeki sami
miyet, bugün bir cinayet olarak değil, bilâkis, zamanında ihtar görmüş bir konu olarak, bugün, kuru
lan Bandırma fabrikasının, başarı ile çalışamamakta olduğu hâdisesi ile sübut bulmuş durumdadır. 
Arsenik yükseldiğinin mazarratına, o tarihte işaret eden bu firma, kanaatimizce, caniâne bir rapor 
vermiş olarak değil, hattâ, faydalı bir hizmet ve tavsiye ortaya koymuş hüviyette, mütalâa olun
malı değil midir! Bu husus hakkında, bizleri lütfen tenvir buyurunuz.) 

Sayın Yalabık : (Ben konuşmamda firmanın genel takdimini yapmak istedim. Komisyonunuzun, 
bu işleri benim kadar iyi bilen bir başka kimse ile konuştuğunu sanmıyorum. Burada esefle kayde
deyim ki, konuşmamı uzun bulduğunuzu belirterek, bu şirketin samimî tutum içinde olduğundan ba
his ediyorsunuz. Bu şirket, bitti denilen maden sahasından, bliâhara rafineri kurma müsaadesi talebi 
ile geri dönen bir firmadır. Müsaade kendisine verilmiş faıkat rafineriyi kurmamışlardır.) 

Başkan Termen : (Sayın Tahsin Bey, beyanınız arasında, esefle kelimesini kullandınız. Bizler, şir
ket avukatları değiliz. Biz, millet adına Senato Genel Kurulu nam ve hesabına, hâdiseleri dosyalarda 
tetkik ve Senaıtoya takdim ile mükellef kişileriz. Bize, raporda, rafineri kurmayınız şeklindeki be
yanı tarif buyurdunuz. Bandırma Fabrikasının, bugün, hangi fecî hal içinde bulunduğunu, elbet bili
yorsunuz. Bizim sizi dinlemek için, zamanımız da geniştir. Ancak şu var; Komisyonumuz, ne kadar 
tarafsız bir anlayış içinde vazife görür ve görmekle mükellef ise, sizin de, tdk taraflı olmamanız ica-
boder. Siz, Türkiye'nin politika, olarak, bu madenleri nasıl kazanması iktiza ettiğinin detaylarına gi
rerken, faraza : Ruhsat veriliyor... Plânlamanın haberi ve müsaadesi alınmıyor... Buyuruyorsunuz. 
Türkiye'de cari kanun, mer'i kanun, bu beyanınızın hukukî bir yön ifade etmediğini, ortaya koyu
yor. Mer'i kanunlar ilga olunmadan ve Maden Kanununa : Ecnebilere verilen sahaların müsaadesi 
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ve ruhsatnameler, bir defa da, Devlet Plânlama Müsteşarlığından geçer diye bir madde ilâve olun
madan, ithamkâr bu beyanı ileri sürmek mümkün olabilir mi? O halde biz, bütün müzakerelerde, 
beyanlarınızla, mer'i kanunların gerekleri üzerinde değil, (olması gerekli hususları) takdim buyu
ruyorsunuz, gidişatı tenkid, fakat gidişatın kanun olduğunu, unutuyorsunuz.) 

Sayın Yalabık : (Ben o kısmı arza gelmedim efendim. Evvelâ firmayı tavsif etmeye çalıştım. 
Ve ben, esef kelimesi ile, firmanın durumunu, iyice anlatamadım diye, kendi kendime esef ettim.) 

Başkan Termen : Estağfurullah. Sizden önce 9 kıymetli arkadaşımızı dinledik. Pek çoğu, Dev
letin yüksek umuru ile memur ve meşgul zevat idi. Onlar, bu firmanın genel tutumu hakkında, 
bize çok geniş fikirler verdiler bu fikirler, daima, bu firma aleyhine oldu. Ancak şu nokta mühim
dir. İfadeler yani lütfettiğiniz beyanlar, mer'i kanunlara tezat teşkil eden unsurlara dayalı olarak 
yürütülmemek iktiza eder. Tekaddüm hakkı doğmuş bir sahayı satmalan bir ecnebi firma, bu sa
hayı kanunların himayesinde olarak satmalmış demektir. Fakat siz, (ele geçirmiştir) tâbirini kulla
nıyorsunuz. Saha satmalmak hakkı, 6224 sayılı Kanunla, ecnebilere, ecnebi şirketlere tanınan, ka
nun hakkıdır. Bu hususları işaret etmek istedim.) 

Sayın İnkaya : (Sayın Yalabık'ın bu İngiliz şirketi hakkında kâfi derecede geniş bilgileri var. 
Ancak bu 1957 raporu hakkında bilgimiz yoktur. İngiliz, şirketinin Türkiye'de oynamak istediği 
oyunları - çünkü bu oyun kelimesi, bu konuda, daima kullanılıyor - komisyonumuza muhtasar şe
kilde izah buyurmanızı rica edeceğiz. Türkiye'de son günlerde cereyan eden resmî işlemlerde, Tür
kiye yararları aleyhine bâzı kötü muameleler cereyan etmekte olduğu, bu önerge ile ileri sürül
düğünden, bunların ne olduğu ve Türkiye bor sahalarının gelecekte nasıl bir yola sokulması ge
rektiği hakkında bilgi verirseniz, daha çok memnun olacağız.) 

Sayın Yalabık : (İngilizlerin yok dediği kolomanit 1950 senesinde 60 dolara satılıyordu, 1959 
da 42 dolara sattık. Biz fiyatı düşürelim ki, bunlar mümkün olan seviyeye gelsinler, ihracedeme-
sinler diye. Fakat düşündükleri silâh, tersine işledi; bizim fiyatlar onların manevrası ile düşürü
lünce, Avrupa'da mısır patlağı gibi rafineriler, kurulmaya başladı. Biz daha çok cevher sat
maya başladık. Bugün 200 bin tonun elde edilmesi, bu şekilde yükseldi Arsenik meselesine gelince, 
bu madde, şirketin Kaliforniya cevherleri içinde de mevcuttur. Etibank bu rafineriye 'karar ver
diği zaman, Emet Kolomanitlerinde de arsenik olduğu, biliniyordu. 

Başkan Termen— (Elimizdeki dosyaların birinde, bir Almam kimyager ekibinin, bu sahalar mad
deleri üzerinde etüt yaptığı belirtilmektedir. Vâki analizlerde üç tahlilin müsbet, fafeajt son tahlilin 
çok yüksek sipes'ifikasyon sunduğu bilindiği halde, Etibank'm bu şüpheli' beyanları özünü derinleş
tirerek hakiki zehir seviyesini ciddiyettle tesbit etmemesi hâli bahis konusu olmaktadır. Bugün ise, 
fabrikanın bu sebeple çalışamadığı veya çalışıyorsa da, bidayette hedef alınan saha mallarının el
verişli olmadığı görülerek, özel şahıs sahalarından satımalınaıı cevherler üzerinde ancak imalâta ge-
çeldiği, bahis konusu olmaktadır.) 

Sayın Topaloğlu— (Sayın Yalabık'ın bu arsenik konusunu kendi görüşü ile açıklamasını rica ede
ceğiz. Dosyalarda birtakım bilgiler olabilir. Arsenik var mıdır yok mudur? Bu konu mühim..) 

Sayın Yalabık — (Efendim, arsenik var. Bunun varlığı, rafineriden öncede biliniyordu ve bu ar
senik miktarı üzerinde, bizim cevherlerin satın alanlar, satın alma. sırasında ve sonra, durmamış
larıdır. Nitekim bu cevherden banka 260 bin ton 'kadar satmıştır. Alıcılaır hiçbir şekilde itiraz 
etmemişlerdir. Bu arsenik konusu, alıcı firmalar tarafından değil de, alıcı ile satıcı arasındaki ko
misyoncu firmanın, fiyat düşürmek endişesi ile ortaya attığı bir husustur) 

Başkan Termen — (Siz konuşurken ben not aklını. Siz, Bandırma Rafinerisinin kurulması düşü
nüldüğü ilk tarihte, bu İngiliz raporunda, bu teşebbüsün bir cinayet olduğundan bahis buyurdunuz. 
İngilizlerin saikın paranızı harcamayınız) dediğini ifade buyurdunuz; böyle değil mi?) 

Sayın Yalabık — (Evet) 
Başkan Termen — (Devlet ve Etibank, o tarihte, cinayet kelimesi ile tavsif olunanı bu işaretin, 

isabetsizliğinle karar vererek, Bandırma'da fabrikayı kurdu. Bu fabrikanın bugün, ne hal içinde 
olduğu da, aşikârdır kendi sahalarının malını işletmek için kurulan fabrika, bugün, nerede ise, taltili 
faaliyet ederek, Ali Şayakcı sahalarından mal almak suretiyle ancak işletmekte değil midir.? Vâ 
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kıa, budur! Mesele budur.. Demek ki, bu saha mallarının 'kalitesi düşüktür ve spesifilkasyon 
yükselir. İngiliz şirketinin 1957 deki bu ihtarı, Türk Devletine bir ışık tutmuş gibidir. Fabrikanın bu
günkü yarı muattal hali ise,, bunu ispat ediyor. 
Ben bu bilgiyi, siz>e mazideki raporun kırıtiği yönünden arz etmek istiyorum.) 

Sayın Yalabık — (İngiıliızıler, farseniklidir, rafineri yapmayın demediler. Bandırma fabrikasını 
bugün işi çitmikle görevli (kimseler, Bor konusu ile bir seneden ilaha uzun zaman, acaba, meşgul ol
muş kimseler midir?) 

Başkan Termen — (Münakaşa hali, bizzarure haklı olabilirsiniz. Fakat konu ayrıdır. Şimdi mese
lenin özünü bağladık zannediyorum. Türkiye'de, sııjeler, ehil ellerde değil demek istiyorsunuz. 
Bu ayrı problem..) 

Sayın Baysoy —• (Efendim, bizim araştırma ıuevzuumuzla Bandırma fabrikasının hiç ilgisi 
yoktur. Beyefendiye beyanlarını insicamı içinde sunmaları maksadiyle, yarım saat kadar daha 
fazla z<a.mıam tanıyalım.) 

Sayın İnkaya — (Biz buraya dinlenmiye geleln arkadaşlarla bir münakaşa hali içine düşmeme
liyiz.) 

Başkan Termen — (Münakaşa hâli, bizzarur doğmuştur. Bu müzakereleri münakaşa kahul et
memek lâzım. Çünkü bir iddia var. Bir de netice var. İddia ile netice ar asımdaki köprüyü, yine 
kendilerine 'kurdurmak arzusu ile müdahalede bu!umduk.) 

Sayın Tahsin Yalabık, bilâhara, İngiliz firmasının ruhsat sahaları satın aldığını, bu sahaları iş
letme hakkı talebine doğru götürdüğünü, herkesin, bu işlemlerin önüne geçmek için hangi kaygılar
da bulunduğunu, Devlet resmî teşekkülleırinin bir İngiliz firmas ile ortaklık kurmak için, son gün
lerde , hattâ çareler aradığını ve asıl suçun, asıl cinayetin, bu nokta olarak görülmesi lâziımgekli-
ğini beyan etmesi üzerine, Başkan Termen: (Nasıl bir ortaklık! Bu ortaklığı lütfen izah buyurun. 
Yani bildikleriniz;!, bütün bildiklerinizi lütfen biy.c takdim buyurun. Ortak olan kimdir? Hangi 
i' e s'mî t eş ekküldür ?) 

Sayın Yalabık —• (Efendim, Etibank bugün Potash End Chemical Firması ile % 51 - 49 nis-
betlerd üzerinde, Eskişehir sahaları için, protokol a kadar gitmiştir.) 

Başkan Termen —• (51 hisse kimin hissesi)'? 
Sayın Y'alabık — (51 Etibank'm. Fakat nisbetin % 51 olması bir hâkimiyet ifade etmez. Az 

hisse sahibi ortak, yine de her konuya, nihai anlam taşır şekilde, hayır diyebilmektedir. 
Sayın yalabık, Etibank'm henüz katiyet kesbetmiyen Eskişehir sahaları üzerinde, yabancılar

la anlaşmalara giriştiğini beyandan sonra, reddedilen sahaların reddi ile, bor madeni meseleleri
nin bitmediğini, Etibank'a intikal edecek sahaların, neticede yine bir yabancı firma ile oturup 
anlaşma mevzuu yapıldığını, filânın elinden kurtarılan sahaların, bu kere bu firmanın kardeşinin 
eline teslim edilmekte bulunduğunu, bu işlerin bilgisizliğe atfolunamıyacağraı izah etmiş Başkan 
Termen; 

(Bunlar, Türkiye'deki mevcut mevzuata aykırı düşen anlaşmalar mahiyetinde midir?) de
mesi üzerine : Sayın Yralabık : (Biraz evvel tas nh ettik. Biz kanunları memleket menfaatine 
hizmet eder şekilde, o açılardan istifadeye koymalıyız. Fakat bu, edilmiyor.) 

Bilâhara Sayın Yalabık, bor tatbikatı üzerine girişilen çeşitli işlemlerin, kanunun gereklerini, 
istihsal miktarlarını, Türkiye'deki çeşitli bor cevherlerinin analiz ve tenor durumlarını, memleke
tin son yılda vâsıl olduğu ham ve mamul cevher satışı farklarındaki esasların, menşelerini, ma
den sahaları ruhsat muamelesinin birkaç yüz liralıklık bir harçla verilmekte oluşunun yanlışlığı
nı, ecnebilerin Türkiye'ye maden konusunda rahatça girdiklerini izah etmesini mütaakıp, devam
la : (Amerika Hükümetinin kendi sektörlerini yabancı devlet istimlâklerine karşı korumakta 
bulunduğuna dair bir garanti neşretmiş bulunduğunu, bir yabancı şirket sahasının istimlâkine 
gidildiğinde, karşınızda Amerikan Hükümetini bulacağımızı bildirmiş ve Komisyon Başkanı Sa
yın Termen ile Sayın inkaya tarafından bu iddialara karşılık olarak cari Türk mevzuatının esas
ları tariflere götürülerek, Sayın Yalabık devamla : (Konsoersiynm ile ilgili münasebetleri izah 
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eylemiş, 1964 yılı içinde cereyan eden konsorsiyum muamelelerini açıklamış, Ticaret Bakanlığı 
mevzuatı, Ticaret Kanunu ve Şirketler meselelerini tahlillere tabiî tutmuş, tükenme payı, vergiler 
ve bulunmuş maden vasfı konularına temasla : (Devlet Şûrası hukuki bakımdan maden şartna
melerine, kanuna aykırı yönler varandır? Açısından bakıyor. Yoksa saha sahibi şirketin devletçe 
öngörülen istihsal ölçülerine, yahut fazla fahiştir veya çok azdır, diye, yıllık istihsal miktarlarına 
dair fikirler üzerinde müdahalede bulunmuyor, der iş , ve Sayın İnhaya : 

Bulunmuşluktan sonra, aramadan, işletme1 vmca imtiyaz talebi ile geldiği zaman nasıl olu
yor) sorusunu sormuş ve Sayım Yalabık devamla : (Şartnameye tahdit edilmiş değil, ne kanun 
ne nizamnamelerde tahdicledilmiş değil. Fakat hryünc kadar, daire, kendisine beyan edilen bil
gilerden tahkik edebildiği kadar bir netice çıkar?rak, şartname hazırlıyor. Ye Devletçe çıkarılan 
maldan yüzde birden yüzde beşe kadar, Devirt hissesi almıyor. Bu konu diğer memleketlerde, 
kanaatimce böyle değildir.) Cevabını vermiştir. 

Sayın Yalabık maden çıkaran ve satan y,.. ;ii şirketlerin bilcümle gelirlerinin memlekette kal
makta olduğunu, yabancı ihracatın yarı milyarının ise dışarıya çıkarıldığını, yabancı şirket
lerin şartname akitlcrinde yerli firmalara nazaran daha sıkı ve ağır işletme şartlarına hedef 
yapılmaları gerektiğini, düşmüş maden sabahı.'mm. rüçhan hakkı kalmadığı cihetle, en muva
fık beyanda, bulunan firmalara verilmesi gereği üzerinde fikirlerini izah etmiş ve Sayın İnka-
ya ile Sayın Yalabık arasında bu konu ile ilgili kanuni müeyyideler-, sual ve cevap usulü 
ile, geniş incelemelere tabi tutulmuştur'. 

Sayın Yalabık, büyük millî rezervlerin, prit, cıva, alüminyum, kömür ve radyo - aktiv mi
neraller üzerinde nasıl Devletleştirilmeye gidildiğini izah ile, Kaliforniya borlarının Avrupa'ya 
maliyet fiyatları üzerinde durmuş ve koiomanitierimizin daha yüksek fiyatla satılması imkânı
na malik bulunduğunu, geniş şekilde açıklanırlardır. 

Bu ara, Sayın Topaloğiu, yeni Maden Kam munun çıkarılmasını beklemek yerine, i!sili me
selelerin birkaç madde halinde kanunlaştırılmasının daha isabetli olacağı konusunda sual irat 
eyliyerek, Kanunun Meclisten, seçim sathı maline gerilemekte olduğu 19G9 yılı içinde çıkamı-
yacağını. çıksa bile. hu işlemin asgari bir yi! Meclislerde kalcağını ve Bor it afin fi isi tekniği 
ilo ilgili bâzı suallerini izahtan sonra. Başkan Termen, Bir Bakanlıktaki randevusunu arz ile, 
Başkanlık görevinin diğer bir arkadaşı tarafından demlide olunmasını beyanla müzakere ida
resini Sayın Baysoy'a devreylomiş ve Sayın Yalabık, daha evvel müzakeresi yapılan bâzı konu
lara avdet ettiğinden ve Sayın Topaloğiu Bandırma Rafinerisi konusunda tamamlayıcı malû
mat almanın yerinde olacağını beyan eylediğinden, Başkan Baysoy ve Sayın İnkaya. bu tu
tumun müzakereyi uzatabileceği mucip sebebi ile tatbik görmemesi, ricasında bulunmuşlar 
ve Başkan Baysoy : (İş münakaşa açılacak bir zemine gitmemelidir. Arkadaşlar muvafakat 
ederlerse, hattâ konuyu mahalline kadar giderek inceleyip, daha derinliğine bir yol tutabiü-
liz. Fakat hu konunun münakaşasına, bu kertede avdet etmemeliyiz.) Müdahalesinde bulunmuş 
ve Sayın Topaloğiu : (Evet münakaşasını etmiyelim. Fabrika ehil eller tarafından yapılmış
tır.. Çalışmazsa, çalışıyor da netice almamıyoı sa, hata varsa, netice başkadır, bir tesis kur
muşuz çaiışamıyan bir tesis kurmuşuz. Bu hatadır, idaresi kötü ise, bu ayrı bir iştir. Tah
sin Bey bu işleri yakından bildiği için. bize iki kelimeyle bilgi versin.) 

Sayın İnkaya — Bu konunun cevabını, Tahsin Bey evvelce verdi. Sayın Başkanla müna
kaşaları sırasında, fabrika başındakilerin iyi idareciler olmadıkları, konuyu bilmedikleri ve bu
sene müddetle, ancak ise başladıkları cihetle, mevzuu iyi yürütemediklerini beyan buyurdu.) 

Sayın Yalabık — (Ben bunu söyledim. Ama, acaba fabrikanın başında' dediğim zaman. 
kim kasdediliyor'? Kazanların başındaki insanlar mı? Fabrikanın müdürü mü? (Şam-İr"^ ^ 
remeyiz sesleri.) Ama siz ne anladınız, bilemem, bütün tesisler için bu husus söylenebilir. 
B'"n Ereğli Demir - Çelik için de söyliyeyim size...) 

Neticede Sayın Yalabık. Polonyalılar tarafından yapılan ve teknik yönlerden ilerilik ifa
de etmiyen bir Polonya firmasınca bu işin yapıldığını ve Bandırma Tesisinin Polonyalılarea 
yapılmaması gereği üzerinde kendisinin o tarihte mâni olucu tavsiyelere giriştiğini, konu 
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da cevher kusuru bulunmadığını beyan etmiş ve Sayın Topaloğlu tekraren sorduğu şu sual va
sıtası ile meseleye yeniden aydınlık getirmek istediğini izah etmiştir. 

Bilâhara" Saym Yalabık, İITA'nın 1965 te Kırka sahaları üzerinde cevher kalınlığının 35 
metreyi bulduğunu bildiğini, rezervler hakkında daha ciddî bilgiye snbibolunamadığmı ifade 
ile bu arada söz alan Sayın İnkaya : (SayınYalabık, meseleleri kesin hatlarla çiziyorlar. Me
selâ MTA hakkında biraz önceki beyanlarında, ben yine kesinlik buluyorum. MTA Genel 
Müdürlüğü yabancı şirketlerin beyanlarına göre rapor hazırlıyamaz. MTA Genel Müdürünü 
burada dinliyeeeğiz. Bu konuda hemen ve kesin bir itham veya karara varılmamasmı rica 
edeceğim.) demiş ve Sayın Topaloğlu söz alarak : (Burada, kapalı konuştuk. Eski bir MTA 
Umum Müdürü olarak, ben bugünkü durumu söylemiştim. Bunun böyle olmasının sebebi, de
rine girmiyeeek bir çalışma sistemi içindeler. Bu bakımdan bir şey daha soracağım bugünkü 
rezervleri bir yabancı şirket eline geçirdiği takdirde ne olabilir? Tehlike nasıl inkişaf eder? 
Bir arkadaş, biz onunla kıyasıya mücadeleye geçer, muvaffak oluruz dedi. Bir diğer arkadaş, 
maden sahaların sahibidirler, hepsini işletmeye mecburdurlar, falan gibi, fikirlerle izah ettiler, 
muhtelif görüşler' olduğuna göre, sizin görüşünüz burada nedir? 

Sayın Yalabık — (Yabancı şirket eline geçecek olsa, bizim üzerimizde etkisi olur.) 
Sayın Yalabık, bu soru üzerine konuşmanın baştaraflarmda defaatle izahına girişilen hususlara 

girmek istemediğini beyan eylemiş, fiyat konularım, dolar rekabetlerini, istihsal tonajları ve 
bütün l)iı konu ile ilgili bidayet bilgilerini iz Mı ederek, Yabancı Sermaye Kanununu, maden 
ihracatının yabancılarının inhisarına bırakan bir hal ifade eylediğini açıklamıştır. 

Sayın Topaloğlu, mezkûr yabancı şirketin yılda 60 bin ton ihracat yapmasının bizi nasıl et
kilediğini mütehassısa sordukta, Sayın Yalabık : Görüyorsunuz, pekâlâ ihracediyoruz işte. Bir 
iş hacmi, yabancının eline geçiyor.) Demiş ve Sayın İnkaya söz alarak, (Bugün dinlediği
miz Sayın Suphi Yavaşça, bu beyanın tamamen aksi bir beyanda bulunmuştur. İngiliz Şirketi
nin Paravan bir firması olarak takdim edilmek istenen Türk Boraks Madencilik Ortaklığı, Türk 
madenlerinin fiyatlarının yükselmesi konusunda, bir gayret içindedir, demişlerdi. Halbuki 
Sayın Yalabık beyanları ile, aynı şirketin fiyatları düşürmek istikametinde bir gayretin 
içinde bulunduklarını ifade etmektedirler bu iki izaha göre ve Türkiye ihracatının bu şir
ket yardımı ile 250 bin tona yükselmesi muvacehesinde, bu çelişme, nasıl izah olunacaktır? 
Kaldı ki, bu firmanın Türkiye'de bir monopol firma olmadığı da, bu izah sebebiyle, böyle< e 
ifade olunmaktadır.) 

Sayın Yalabık — (Bu sualiniz üzerine benden evvel dinlediğiniz arkadaşın her halde bir 
zühul eseri atlamış olacağı belirtilmelidir. 'Firmanın fiyatları artırma teşebbüsü, bana yapıldı. 
Yani fiyat düşürüldü. 60 dolarlık malı, 20 dolara kadar düşürdük. Maliyetlerde, bizim bunu 
yapmamıza müsaade etti. Günkü hammadde fiyatını düşürecek hiçbir sebep yok. Koz yok. 
Boraks fiyatlarını tetkik ettim. 1950 senesinden beri yükselme var. Yükselme mamullerde 
c/c 30 nisbetindedir. 

Sayın İnkaya — (Demek ki, biz şu tarihte ve bu noktada, bu İngiliz firması ile, bir yarışa 
girecek seviyeye gelmişiz.) 

'Sayın Yalabık — (Geldik.) 
Sayın Yalabık, Bilâhara istihsal ve fiyat ve piyasa konuları ile ilgili izahlarda bulunmuş, 

mezkûr firmanın 1950 yılında Türkiye'nin Eııfiiasyonist politika tansiyonuna girdiği tarihte dö
viz getirici gayretlere girmediğini ileri sürmüş ve komuşmanın bu noktasında, (biz kendisine 
döviz getirecek kaynağımızı teslim ettiğimiz halde) şeklindeki beyanını bir fikir müdahalesi ile 
Sayın İnkaya keserek : (Ama teslim etmemiş, halen etmemiş durumdayız.) Müdahalesinde bu
lunmuş ve cevaben Sayın Yalabık : (Teslim edilmiş sahalar da var. Ben, teslim edilenleri söy
lüyorum.) demesi üzerine, 'Sayın İnkaya devamla : (Biz burada, firmanın müdafaasını yapan 
bir komisyon heyeti değiliz. Biz bu firmanın özelliklerini, biliyoruz. Sayın Yalabık'm İm ko
nudaki geniş bilgisini dinledik. Ancak ben, müsaade ederlerse, bir sual soracağım. Kendileri 
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1956 senesinden beri bu mevzu ile ilgili olduklarını kesif bir çalışma hacmi içinde görev ver
diklerini ifade ettiler. Kendileri devlet yönetiminde üst kademede bulundukları ve gayet iyi şe
kilde meseleyi bildiklerine göre bu müddetler içinde, Yabancı şirketlerin, Türk yararları aley
hine faaliyetlere giriştiklerini tesbit etmiş anlamda, Türk Hükümetine veya Devlet ilgililerine, 
teklif olarak, tavsiyeler olarak, neyi götürmüşlerdir? İlgililer ne yapmışlardır? Yoksa siz böyle 
bir faaliyetin içine girmemiş mi bulunuyorsunuz? Bu hususu lütfen açıklar mısınız?) Demiş ve 
cevaben Sayın Yalaibık: (İstisnasız en yetkililerine bu hususu duyurdum.) Cevabını vermiştir. 
Sayın İnkaya: (Delilleriniz var mı ? Sorusunu sormuş. 

iSaym Yalabık — (Var, biraz evvel isim vermemi yerdiniz. İsim vermiyeceğim.) 
iSaym İnkaya — (Bu hususta isim vermenizde bir mahzur yoktur. Kötülemeden; ben şu 

şartla şunu tavsiye ettim., ama yerine getirmediler; Şu şartı, şu raporu verdim, yapmadılar; 
diyebilirsiniz., Fakat, kötülemeden.) 

Sayın Yalabık — (İsim vermeden söyliyeceğim. Koltuğuna yeni oturmuş bir Bakana da, bu 
hususları belirterek anlattım.) 

Neticede Sayın İnkaya bu husustaki sualinin özel bir maksat taşımadığını belirtmiş ve Bor 
Mineralleri araştırması üzerinde, geçmişte ciddî faaliyetlere, gizli faaliyetlere, Hükümet olarak 
girilip girilmediğini öğrenmek maksadiyle ve isim tasrih edilerek, öğrenilmek suretiyle arzu et
tiğini beyan eylemiş ve Sayın Yalabık, Bor Minerallerinin kontrolü hakkında, üst makamlara 
yazılmış ıbir yazısının, ezcümle Ticaret Bakanlığına ve Madenciler Derneğine vâki ikaz yazısının, 
randımanlı bir netice ortaya koymadığını tebarüz ettirerek, beyanlarına son vermiştir. 

İSaym Tahsin Yalabık'ın dinlenilmesi işlemi, bu suretle son bulmuş ve komisyonca kendisine 
teşekkür edilmiştir. 

SAYIN İBRAHİM DERİNER'İN BEYANLARI 

13 . 12 . 1968 Cuma günü üyelerden Sayın Cemalettin İnkaya'nııı teklifi ve Komisyonun : Yüksek 
kademede görev veren zavatın dinlenilmeleri hususundaki kararma müsteniden davet olunan Sayın 
İbrahim Derinere, Başkan Termen önergeyi okuduktan sonra, (bu hususta, eski bir Bakan sıfa
tınızla, bildiklerinizi ve kıymetli düşüncelerinizi Komisyonumuza lûtfendeceksiniz.) Şeklinde, konu
yu Sayın Deriner'e arz ve izah etmiş ve Sayın Deriner cevaben: (Bakanlık görevine başlamadan 
önce, biliyorsunuz 7 - 8 ay kadar müsteşarlık görevinde bulundum. Bu devre içinde Bor mineralleri 
üzerinde, Bor minerallerinin işgal ettiği önemli mevki dolayısiyle, hayli problemlere ıttılaım oldu. 
Yabancı şirketlerin ruhsat mevzularını titizlik içinde incelemek istedik. Benden önceki vekil arka
daşım zamanında, nihai safhaya getirilmiş olan imtiyaz sahaları üzerinde durmamız gerekiyordu. 
Rezervlerin tesbiti ve şartname esaslarının tanzimi, bu devreye rastlıyor. Maden Dairesi eski Reisi 
Haznedaroğlu, Daire Reisi sıfatiyle. vekaletime bir mucip gönderdi. Bu mucipte yabancı şirketin 
9 milyonluk ilk takdiminin bilâhara 20 milyon ve daha sonra da 40 ve hattâ 80 milyon gibi sevin
dirici ve fakat mühim rakamlar ortaya koyduğu görülüyordu. Hakiki rezervin Türkiye menfaatleri 
yönünden tesbiti, bizzarure hedefimiz oldu. Bu beyanların sıhhat derecesinin araştırılması gerekmekte 
idi. Ve bu maden sahalarından faydalanmak için, hangi kanuni yolların harekete geçirilmesi gereği 
üzerinde durmak, mühim konu teşkil ediyordu. Bu sahalara vâki resmî müracaatların hukukî ne
ticelere bağlanması ve işletme ruhsatlarının verilmemesi için ortada görülür sebepler de yoktu. Bu 
sırada radyo - aktiv minerallerde olduğu gibi, bu maden sahalarının, memleket menfaatlerine en 
önemli şekilde kullanılması, imtiyazların ve şartlarının da bu duruma göre sınırlandırılması üzerin
de, kanunlarda, tadil düşünülmesi, o günkü şartlar içinde mümkün görülüyor ve kanun teklifine 
ciddî mâna içinde gidilmesi ve hattâ kanun tadilinin sadece Bor Mineralini istihdaf edip etmemesi 
hakkında mütereddit bulunuyor bâzı kararlar almak mecburiyetini hissediyorduk.) 

Başkan Termen — Yani, sarahaten Bor'u işaret etmiyecek ama, zımnen Bor'u tâyin ve tahdidede-
cek) 
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Sayın Deriner — (Evet, bu gibi madenlerin memlekete daha fazla fayda sağlaması imkânlarını, 
zımmen hazırlıyaeaktır. Nitekim, benim vakilliğim zamanında bor ihracatımızın ekonomik olarak Av
rupa piyasasına yerleştirilmesi imkânına malik olduğumuz ve esasen Amerika ve mahdut yerler ih
racatı olaralk görülen bu cevher politikasının yürütülmesinde, Türkiye'nin Bor'a hâkim olabileceği 
kanısına erişmiştik.) 

Eski Enerji Bakanı bu izahlarını takiben, Bor ihracatçılarının kooperatifleştirme içine sokıtlmak 
imkânları üzerinde durulduğunu, bor yatırımları için kooperatif kurulması hususunun düşünüldü
ğünü ve bâzı kanuni tedbirlerin hissettirilmeden Maden Kanununda yapılacak değişikliklerle mem
leket menfaatleri istikametine tevcih olunmak istendiğini nakletmiş ve Bakanlıktan 1 Nisan 1967 ta
rihinde ayrıldığını, beyan eylemiştir. 

Başkan Termen, verilen önergenin, bu ayrılıştan bir yıl sonraki tarihi taşıdığını beyanla, öner
gede sarahat bulan: (Son günlerdeki resmî işlemlerin memleket yararları aleyhine olması...) Konu
su üzerinde, eski bir bakan olarak ne ve neler bildiğini, duyduğunu, komisyona izah etmesi gereği 
üzerinde işarette, bulunm-uştur. 

Sayın Deriner — (Ben bu konulara pek alâka duymadım. Son durumları ise, lâyikı ile bilmiyo
rum. Mecliste ve gazetelerde bor madenleri hakkında bâzı neşriyat ve konuşmalar cereyan etti. Bun
ların hakikate, ne dereceye kadar tetabuk kaydettiğini öğrenmek için dahi, gayret sarf etmedim.) 

Başkan Termen — (Ekserisi ecnebi bir firma hukuku içinde bulunan bor sahalarının çak geniş 
rezervler ihtiva ettiği anlaşılıyor, Devlet ve o tarihin Hükümeti için yani sizin zamanınız için, üze
rinde durulmaya değer birtakım müspet neticeler aşikâr olmuştur. Siz MTA ya bu konunun tahki
kini havale ederek arama tedbirlerine teşebbüs emretmişsiniz. Sizden sonraki Hükümettin bu istika
mette bir şeyler yapıp yapmadığına da, halefiniz, çalışmalarından ve vâki münakaşalardan öğreni
yoruz ki, tamamlayıcı hizmetler katmış. Şimdi, komisyon olarak sualimize geliyorum. Türk veya ec
nebi bir firmanın işletme talebinde bulunduktan sonra, bu talebinin müntehaya doğru, imtiyazı doğ
ru kendiliğinden yürüdüğünü beyan buyurdunuz.) 

ıSayın Deriner — (Evet efendim.) 
Başkan Termen — (Burada, bu noktada, Hükümetin yani bir mesul üye olarak, sizin, o ta

rihteki bakan sıfatınızla zatıâlinizin, Maden Dairesi Reisi Sayın Haznedaroğlu'nun mucip mektu
bundan sonra, yapılan işlerin kontrolünü, yani emrettiğiniz hususların gereklerini takibe, teşeb
büsünüz olmuş mudur?) 

iSayın Deriner — (Evet, komi hakikaten mühimdir.) Ruhsatların verilebilmesi için demin de 
arz ettiğim gibi, hakiki rezervin tesbit olunması ve tcsbiti mütaakıp da şartname hazırlanması, 
yıllık istihsal ve proje gerekleri olarak mühimdir. Biz bu mevzua da müspet neticeye yürü
mek için uğraştık.) 

Sayın Deriner, bu izahlarından sonra Türkiye'nin mühim yeraltı kaynaklarından biri oldu
ğuna inandığı bor minerallerinin hakiki rezerv miktarının ve koruyucu tedbirler olarak da, ka
imini müeyyidelerinde ne gibi değişiklikler yapılması gerektiği üzerinde çalışıldığını beyanla: 
(Ben, gerektiği hususları, bu mucip münasebetiyle, ilgililere işaret ettim.) Demiş ve müzakere
nin bu noktasında Sayın Topaloğlu söz alarak: (Teftiş kuruluna yapılan ihbarlar hakkında bir 
fikriniz var mıdır?) sorusuna Sayın Deriner: (Bunlar normal olarak, yürüyordu. Zaten arka
sı almamıyordu. Pek çok madenciler çeşitli ihbarlarla bize her ay bir veya iki defa türlü fir
malar hakkında, şikâyettiler gönderiyoıiardı. Yeni ihbarlarla öteki ihbarlar ne oluyor diye, ara 
sıra, teftiş kuruluna soruyordum. Ayrıca bor üzerinde, rezerv miktarı hakkında duruyordum. Re
zervler kolomanit mi, sodyumlu mu suali mühimdi. Sodyumlunun işlemesi rahat, kolomanit-
ler, nisbeten zor ve harcıâlemdi.) 

Sayım Deriner, bakanlığı sırasında verilen bâzı raporlarla ilgili bir suali cevapladıktan sonra, 
mevzuun imtiyaz ruhsatı verilmesi gereken 5-6 saha ile ilgisine değinmiş ve Türk Devleti tara
fından, özleri henüz bilinmiyen birçok madenler gibi, bor konusunun da envanterin Devlet 
olarak, o tarihte bilmediklerini belirterek, kanuni formalitelerin bu gereklere uydurularak ayar-
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lanması zaruretini hissettiğini, teftiş kurulundan, şikâyet sonuçlarını zaman zaman aldığını, 
rezerv miktarlarınım 40 - 50, 80 ve 20*0 milyona biiâhara baliğ olduğunu öğrendiğini, MTA nın 
rezerv teısbiti hususunda sıkıştırıldığını beyan etmiş ve Sayın Sabahattin Orhon'ım : (Sayın Eski 
Bakan, kanuni formalitelerin müşahhas hale getirildiğimi söylediler; müşahhas hale geldi dedik
leri kanuni formalite, kendilerimden, sonraki bakana, hangi safhada bırakılmıştır1?) 

Sayın D erine r — (Şu safhada bıraktım. Maden Kanununun ilgili maddesini bilmiyorum. Bir 
maddesinin tadili için bir hüküm hazırlandı. Bu maddeye bir elastikiyet verilerek, hükümet, is
tediği yahut lüzum gördüğü takdirde, bu gibi saha imtiyazlarının ve:ülişinde, bâzı takyidat öne 
sürmek salâhiyeti içinde bulunacaktı. İstikamet bu idi. Biz, Kanunun tadili zaruretini, müşahhas 
olarak düşündük. Bor minerallerinin alevlenmiş olarak gazetelere intikal etmiş olan bu vasfın
dan dolayı ve, bu maden için kanun değiştiriyorlar konusunda özü hissettirmemek maksadı ile, 
yeni tasavvura bir elastikiyet tâyin etmeyi münasip göndük; bu konuda zannediyorum ki, iki 
milletvekili arkadaşım da, bize hattâ cesaret verici telkinlerde bulunmuşlardı.) 

Başkan Termen — (Haanedaroğlu ve Sayın Kadri Yersel beyler, bize, yeni bir kanun yapmak 
için, Bakan Deriner, mucibimizin altında emir verdi; biz, kanun üzerindeki düşüncelerimizi, müs
vedde halinde biiâhara kendisine götürdük. Bize Kanunun genel espirisi üzerinde, şifahi direktif 
verdiler demişlerdir. Komisyonumuzu bu konu üzerinde lütfen aydınlatmalısınız?) 

Sayın Deriner — (Bana, taslak halinde sarili bir metin gethıildi. Okuduğumu gayet iyi hatır
lıyorum. Bu metin herhalde, şu anda bir yerdedir. Metin hazır vaziyette idi. ancak, müstakil 
bir metnin kanunlaşması yerine, konunun bir kül halinde kanunlaştırılmasını, sonradan münasip 
gördük.) 

Başkan Termen — (Bu konu üzerinde, mühim bir nokta var. Maden sahalarının sureti mut-
lakada Devletin tasarrufunda ve kontrolunda ve işletme hakkmmda münhasıran Devlet elinde 
bulundurulması, yan bir görüş halinde, müdafaa ulunuyor. Devletin ecnebi şirketler elindeki bü
yük rezervli sahalara tesahup eylemesi, 'bir iddia olarak yer yer ayaktadır. Türk Maden Kanunu 
ise, işletme talebeden madencilerin imtiyaza kadar giden haklarını, bir zincirin baklaları gibi, 
mütemadi ve müteselsil mânada ta'biî hak telâkki edip, vadetmekte görülüyor. Ecnebi şirketle
rin elinden bu haklar kurtarılmalı ve Türkiye'min büyük maden yatakları üzerindeki menfaatle
ri elbet millîleştirilmelidir, denilmektedir. Sıiz, Müsteşar Kemal Bey ve Daire Reisi Haznedaroğlu, 
üçünüz, bu konunun gizli politikasını müzakere edip, bir karara bağladınız mı?) 

Sayın Deriner — (Kâmil beyle bu konuyu defaatle konuştuğumu biliyorum; fakat müsteşar-
lı bir toplantı yapıp yapmadığımızı bilmiyorum.) 

Sayın Deriner; daha sonra bu konu ile ilgili daha net bir hâtıra hatırlamadığını, Keban Ba
rajı suları altında kalacak olan maden yatakları konusunda, millî bir kayba uğramamamızı temi-
nen, jeolojik etütlere girişildiğini nakil ile, bu meseleleri görüşmek için Maden Dairesine sık sık 
ziyaretler yaptığını beyan etmiş ve Sayın îııkaya'nın : 

(Bor mineralleri üzerinde kendilerinin bakardık veya 'müsteşarlık demlide ettikleri tarihler
de, memleket j^ararları aleyhine girişilmiş bir faaliyete şahit olup olmadıklarını) sorması üzeri
ne : Bu konuda evvelce de arz ettiğim gibi derinlemesine bir bilgim ve bir hâdise şahitliğim 
yoktur. Yakı işletme talepleri, Maden Kanununa göre, müntehaya doğru, normal olarak yol alı
yordu.) 

Sayın İnkaya (Yani sizin memuriyet verdiğ'niz ve bakanlık görevini devri mütaakıp girişti
ğiniz gayretler, daha önce ele alınmış bir çalışmanın tabiî ve kanuni neticeleri mi idi? Sizden ev
vel yapılmış birtakım gayretler yokrnu idi?) 

Sayın Deriner — (Yoktu efendim.) 
Sayın Topaloğlu — (Bu sahaların önemi sodyumlu oluşu ve büyük bir rezervin bulunuşu ile 

başladığına göre, sizce hakikatte, ne zaman ortaya çıktı?) 
Sayın Deriner — (Net olarak bir şey söylemem mümkün değildir. Müsteşarlığımdan, vekilli

ği bıraktığım ana kadar, bu konu üzerinde pek çok muamele ve şikâyetler vukubuldu. Bâzı bü
yük madenler hakkında, devletlerin, hususi kanunlar çıkardığını öğrendik. Prensip itibariyle 



— 57 — 

yeraltı rezervim olduğu gibi muhafaza etmek değil de, onu biran evvel memlekelt .menfaatine, 
en uygun ve en münasip şekilde, işletme şekline bağlamak hedef olarak tesbit gördü. İşıletme sa
halarının bir miktarları üzerinde şahıs ve şirketlerin ddğer yarıları üzerinde Devletin 'çalışması 
fikri, bizce zaman zaman, düşünüldü. Ama bütün bu mesele, bu sahaların durmadan işletilme
sini sağlıyacak tedbirlerin alınması olarak düşünülmüştür.) 

Sayın Eski Enerji Bakanı Deriner'iıı bu beyanları mütaakıp, komisyonumuza sunacağı konu 
kalmadığı müşahede olunarak dinlenilmesine son verilmiş ve kendisine Başkan tarafından, te
şekkür edilmiştir. 

(SAYIN KEMAL NOYAN'IN BEYANLARI 

13 . 12 . 1968 Cuma günlü oturumun ikinci davetlisi Sayın Noyan, Komisyon Başkanı Ter
men, araştırma önergesini okumak suretiyle, davet sebebini izah eylemiş, ve enerji bakanlığı 
eski müsteşarı sıfatiyle kendisinin Komisyona geniş ve sıhhatli bilgi verebilecek yegâne davet
lilerden biri olduğunu hatırlatarak, lütfedecekleri cevabın, Komisyona aydınlık getireceğini bil
dirmiştir. Cevaben Sayın Noyan : (Huzurunuza böyle bir vazifeyi memnuniyetle yapmak üzere 
gelmiş bulunuyorum. Bu önergenin verildiği tarihte Enerji Bakanlığı müsteşarı idim. Tetkik 
buyurmakta olduğunuz konunun gerekleri üzerinde, hakikaten bilgi sahibiyim. Bendeniz, müs
teşarlığım zamanında Bakanlık ve maden dairesi reisliği olarak cereyan eden her hâdisenin esas
larını ve dosyaların her sayfasını, şahsan kendim okumak suretiyle, daima tetkikte tutmuş 
bir insanım. Önergede bahis olunan memleket aleyhine girişilen işlemler konusu, bilâkis mem
leket lehine bâzı işlemlerin yapılmasına tevessül edilmek şeklinde yorumlanmak iktiza eder. Ben 
gerek kendi hükümetimiz ve Bakanlığımız zamanındaki, gerekse, bizden evvelki Hükümet ve 
Bakanlığın ve ilgili daire reisliklerinin o tarihlerdeki işlemlerinde, memleket yararlan aleyhi
ne bir muamele icra olunduğuna ihtimal vermediğim kadar. Rastlamış bir insanda değilim. 
Devletin işlemleri tabiî seyrinde iken, ikinci, üçüncü, hattâ dördüncü kademedeki memurlar 
tarafından bu işlemlerin, Ibâzılarında kanunlara, kanunların örf ve tariflerine aykırılık su
nan, ihmal hâli gösteren yönler, daima zuhur edegelmiştir, ve gelecektir. Ancak bu hareket
lerin, kanunlara, bilerek mugayereti düşünülemez. Maden hukuku üç noktalı bir poligona müra
caat eden bir vatandaşa, hak olarak doğan ve iptidaen doğan bir hukuktur. Bu hukukun işlet
meye ve imtiyaz haline intikaline kadar, çeşitli muameleler cereyan eder. Bu muamelelerde bâzı 
eksiklikler zuhur edebilir. Bunları bir suiniyet unsuru olarak görmek, 10 binlere vâsıl olan mu
amele adedinde, bu mevzii uygunsuzlukları bir suiniyet unsuru olarak mütalâa etmek, huku
kun tabiatına mualiftir. İşletme safhasına intikal eden bâzı hukukun seyrinde, hattâ, arza tat
bik muamelelerinde, bâzı noksanlıklar zuhur edebilir. Ama bütün bunlar, kasda makrun olmı-
yan muamelelerdir. Maden aıı'aneleri senelerden beri devam eden bir tatbikat içindedir. Ayrı
ca her muamelenin, âmir olarak en küçük detaylarına kaidar tetkikine de, üst kademeler olarak, 
maddî imkân yoktur. Kim ve hangi bakan olursa olsun, hangi bakan zamanında yapılırsa ya
pılsın, muamelat daima böylece cereyan etmiştir. Ben, hu gidişlerde bir suiniyet hali görmedim 
ve yoktur. Bu itibarla önergenin birinci maddesi detayına girmeksizin, konuyu bu şekilde hulâ
sa ve hitame erdirmek istiyorum. Fakat arzu buyurursanız redde götürülen altı saha üzerinde
ki muamelâtı ve neler yapıldığını arz ve izah edeyim.) 

Başkan Termen •— (ıSaym Noyan, biz bu altı saha ve diğer sahaların yâni Türk Borax şir
keti sahaları başta olarak bilcümle diğer ruhsat sahaları dosyalarını, sayfa ıb'e sayfa inceledik. 
Dosyalardaki gedik noktaları ve avakibi tesbit ettik. Buyurduğunuz gibi, küçük bâzı hatalar, 
işletme talebi safhasına geçişte, tahakkuk etmiştir. Ye bu madenlerin kaderi, o tarihte Devlet 
olarak düzeltilmek imkânına mâlik iken, teknik dairenin usul ve ihmalden gelen bir alışkanlıkla 
konuları zamanında takip ve emreylememesi sebebiyle, bugünkü nizâa sebebiyet verdiği anlaşıl
mıştır. Büyük rezervin tahakkuk edipte, bu rezervlerin, bir yabancı elinde kalmasına rıza gös-
termiyen kuvvetler, fırsatı millî görüşe rapteyliyerek, ret istikâmetinde kullanmışlar. Ye bu 
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istikamette Devlet şûrasından da müspet kararlar istihsaline yönelmişlerdir. Komisyonumuz, 
bunların tamamını bilmektedir. Bu mevzuun derinliklerine girmek bizi ilgilendirmemektedir. 
Ancak, bu önergenin verilmesinden scnra Devletin yani Maden Dairesi Reisliğinin ciddî ve 
cezri tutumlara, kontrol ve muhasebelere girmesi de bir hak halini almış ve önergede öne sü
rülen memleket yararları aleyhine gidiş hali değil, bilâkis, memlekete fayda getirici- bir yeni 
yöne sokulmuştur. Siz resmî gidişin, memleket yararları lehine yürüdüğünü beyan buyurmak
tasınız ki, önergenin ikinci kısmı ile ilgili olarak, bu yeni bahiste görüş ve 'bilgileriniz ne 
merkezdedir? İkinci yön üzerindeki mütalâalarınıza geçilmesini rica edeceğim.) 

Sayın Topaloğlu — (Sayın Kemal Noyan müsteşarlık görevine hangi tarihte başlamıştır 
ve bu konular kendilerine, sık sık intikal eden konular mı idi!) 

ıSaym Noyan — (Benden geçerdi. İmtiyazlar ve işletme ruhsatları bana gelirdi.) 
.Sayın Topaloğlu — ( 2 . 1 . 1967 tarihinde Maden Dairesi Reisi, Bakan Deriner'e bir mu

cip gönderiyor. 'Tabiî, bu yazının gerekçeleri, Bor madenlerinin önemi, şikâyetlerin mevcudi
yeti ve yeni bir kanun yapılması istikametinde bâzı esaslar ileri süryor. Bakan bunu onaylı
yor. Maden rezervlerinin tesbiti MTA'ya veriliyor. Siz bu onaylamadan sonra bu işlemlerin yü
rütülmesi ile ilgili olarak ne gibi vazifeler yaptınız? İlgilendiniz mi, size intikaller nasıl oldu?) 

Sayın Noyan — (Maden Dairesinin yazdığı bu mucipte benim ne direktifini ne de dahlim vardır. 
Nitekim tetkik ettiğim zaman gördüm ki, bu mucip, benim parafımdan geçmemiştir. Daire Rei
si, yazıyı, doğrudan doğruya Vekile göndermiştir Vekil de bu mucibin altına, el yazısı ile emir
ler yazmıştır. Ben bu hususu, bilâhara, Vekilin bana verdiği vazifeler dolayısiyle gördüm.) 

Sayın Topaloğlu — (Yani bilmiyorsunuz?) 
Sayın Noyan — (Hayır, müspet, menfi, dahlim yoktur.) 
Müzakerenin bu noktasında Sayın İnkaya Sayın Noyan'dan bâzı dosyalarla ilgili, müspet, yahut 

menfi görünüşlü bilgilere muttali olup olmadığını sormuş ve Sayın Noyan, cevaben: (1965 yılı ci
varında 24/168 numaralı sahanın imtiyaza götürülmekte olduğunu görerek, işletme hakkı talebi 
ruhsatnamesini haiz olmıyan bir şahsın yürütmekte olduğu bir bakla ilgili olarak, bu dosyanın red
de götürülmek istendiğini gördüm. Fakat bu konuda Dairenin normal hassasiyetini bildiğimden, 
(Demek ki, üzerinde durulmaya değer bir durum yoktur, Dairece durulmamaktadır ve bu mucip 
bu anlayışta yazılmıştır.) dedim. Fakat daha sonra, Bakana, akşamlaı direkt olarak ziyarette 
bulunan Daire Reisinin Bor Mineralleri üzerinde verdiği bu mucibin, böyle bir ziyarette verilmiş 
olduğuna hükmederek, üzerinde fazla durmadım.) 

Sayın İnkaya — (Sayın Kemal Noyan'dan Bor Minerallerinin Türkiye menfaatlerine tevcih 
olunması için maden mevzuatında, ne gibi tedbirlerin alınmasını) Sormuş ve Sayın Noyan, bu ko
nudaki düşüncelerini, mer'i kanunlara dayalı şekilde izah ederek, Maden Kanunu, Krom ne ise, 
âdi bir maden ne ise Bor Minerallerini de aynı şekilde mütalâa eder, çünkü Daire, sadece bir mu-
amelecidir. Bu konunun politikası, ancak Daire Reisi seviyesinde, politika getirebilecek zevat 
tarafından çizilir. Mühim olanlarla olmıyanlar, bu noktada değerlendirilir. Türkiye'de çok daha 
kıymetli, daha başka, madenler vardır. Bugün bakır konusunun dahi, Türkiye'de iyi bilen yok
tur. Bu ecnebi şirketi, kanaatimce, Türkiye'ye bir fayda katmış, çalışmış bir şirkettir. Bu, benim 
samimî kanaatimdir. Bu şirket, birgün gelmiş resmen demiş ki: Benim sahalarımda 40 milyon 
ton rezerv var. Sonra başkaları, burada rezerv 40 milyon değil, 500 milyon tondur demiş. Kim 
demiş bu 500 milyon tonu? Ecnebilerin verdiği sondaj sonuçlarından, bizimkiler söylemiş. Sondajı 
biz yapmamışız ki, itiraf etmek lâzım!. Adamlar sondaj yapmış, tesbiti yaparken, bunu 40 milyon 
olarak tesbit etmiş. Bizim uzmanlarımız da bakmışlar bu 40 değil, daha fazla... Bence bu aslında 
bir hizmettir. Bu durumdan sonra, 1968 yazında, retlerden sonra sondajlara geçilmiş ve 12 son
dajdan 10 tanesi bitirilmiş ve 40 milyon tesbit edilen bu yeni sondajlar sonunda, 500 milyonluk 
ilk tahmin teyidolunmuş. MTA malûmunuz yavaş çalışır. Bu, onun genişliği icabıdır.) 

Sayın Noyan bilâhara hazırlanmakta olan kanun tasarısının üzerinde bilgi vermiş, dünya istih
salinin 915 bin tona baliğ olduğunu açıklamış, alıcı, satıcı, rafineri ve fiyatlar ve tonajlar üzerin
de, mamuller üzerinde tamamlayıcı izahlarda bulunmuştur. Bilâhara saf, yarı mamul ve tuvenan 
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cevher olarak maden cinsleri üzerinde çeşitli yan bilgileri ve familya özelliklerini izahı mütaakıp, 
Türk Borax Madencilik Anonim Şirketinin çok miktarda sahada arama yaptığını belirterek:, maden 
mevzuatının gerekleri üzerinde izahatta bulunmuş, Etibankm bu sahalar üzerinde, aklına gelip de 
zamanında aramalara girişmediğini ve MTA ııın 1936 dan itibaren kurulmuş vasfına rağmen bu 
bölgelere hattâ gelip kamplar kurduğu halde derinlik aramaları yapmadığını bu sahalardaki bu
günkü hukukî ihtilâfların tabiî olduğunu beyanla, bilâhara Danıştaya, istişaiii mütalâa talebi ile 
intikal eden bu sahalar nizamın Damştaydan madenci lehine çevrildiğini ve bu sahaların bugünkü 
retlerini mütaakip özel, kanunlarla memle'ket. istifadesine ancak sokulabileceğini, bu işlerin hukuk 
işi olarak ayrı, Hükümet işi olarak ayrı şekilde hakikatte ele alınması g-erektiğini, Bandırma'da 70 
milyonluk sermaye ile kurulan 'küçük fabrikanın, hakikatte daha ilmî ve daha sağlam maden saha
larına dayanılarak, 500 milyonluk ağır bir tesis halinde kurulmasının daha münasip hareket teşkil 
edeceğini, Maden Kanununda derpiş olunan ihracatçılar birliği maddesi ile, Türk Borlarının bun
dan sonra fiyat olarak daha ciddî bir murakabeye hedef yapılabileceğini, rekabetin önlenmesi için, 
bunun Devletçe düşünülüp yeni kanuna konulduğunu arz ve izah eylemiştir. Ve devamla : 

(Türk Borax Şirketi Bakanlığa birkaç defa proje getirmiştir. Bu konunun mümessili bulu
nan zat, bana her ziyaretinde, küçük yatırımlar ifade eden projelerle gelmekte idi; 10 milyon, 50 
milyon, 100 milyon vesaire gibi. Anladım ki, Bor konusunda, ecnebiler henüz büyük yatırım dü
şünmüyorlar ; bilâhara yeni kanun tasarısına bâzı maddeler koyarak, büyük sahaların İktisadi Dev
let Teşekküllerine verilebilmesi imkânlarını düşündük ve zannedersem koyduk. 

Sayın İnkaya — (Bu gayretleriniz, Bor mineralleri üzerinde, Hükümetin müspet çalışmalarını 
ve müspet gayretlerini gösteriyor.) 

Sayın Topaloğlu — (Demin Sayın Deriner'e sordum. 7 . 1 . 1965 te yazılmış bir rapor var. Bu 
rapor, Suat Seyhun, Tahsin Yalabık tarafından, Sodyum tuzundan bahsederek, yabancı şirketin 
100 milyonluk yatırımı hakkında, Bakanlığın talebi üzerine, hazırlanan bir rapor. Ben, teknik bir 
konu olduğu için memleketimizin rafineri bahsinde uzunboylu bir tekniğe muhtaç olmadığı kanaa
tindeyim. Bu hususun izahı, o raporla Bakanlığa intikal etmiştir. Bundan haberiniz var mıdır? 
1965 teki bu ikazdan malûmatınız var mıdır?) 

Sayın Noyan — (Yok. Maden Dairesine intikal etmiş midir?) 
Saym Topaloğlu •— (Bilmiyorum. Bunu bilemem, Bakanlığa yapıldığına göre bu rapor, acaba 

Bakanlığın neresinde 'kalmıştır?) 
Saym Noyan — (Bu bir dosya raporu olsa gerek. Şimdi Danıştayda dâva mevzuu olan sahanın 

(olur) unu Daire Bakanlıktan almış.) 
Saym Topaloğlu — (Anlaşılan, inkişaf etmiş.) 
Saym Noyan — (Bence rafinerinin nohavsız ikmali zor konudur. Bu hususu ilgililerden sor

dum. Nohav işi, incedir. Bilmiyoruz. Belki beş, altı sene alır dediler.) 
Saym Topaloğlu — (Nohav işi, bilen bir adamın celbi işidir.) 
Başkan Termen — (Bor rafinerisinin tekniğinde özel ve sekret birtakım yeni gelişmeler vardır. 

Çünkü bütün dünya, lâboratuvar faaliyetleri ile Bor cevherinde, çok yeni sentezlere doğru gidiyor. 
Saym Topaloğlu ise, klâsik olabilir buyuruyorlar.) 

Saym Topaloğlu — (Benim kanaatim, bâzı teknik konularda Nohava ihtiyaç vardır. Ama bu te
sisler, artık bilinir hale gelmiştir.) 

Başkan Termen — (Konu şu nüansı taşıyor. Ben şöylece bağlamak isterim. Bor cevheri 124 
kalem endüstri maddesine hammaddelik yapıyor. Bizim on sene evveline kadar bildiğimiz, sadece 
beş kalemdir. Yeni teknik ve ezcümle sentetik kimya ile konunun münasebetleri, yeni yeni bul
gular ortaya koymaktadır. Bu itibarla, Nohav konusu bahis konusu olabilir.) 

Saym Topaloğlu — (Hayır, konu imalâtın safriyatı meselesidir, saf bor elde etmek için de, 
bu sanayide muayyen usuller vardır. Ayrıca şu hususu da belirtmek isterim; Kâmil Hazne-
daroğlu'nun yazmış olduğu yazı istikametinde, Saym Kemal Noyan Bey de, bir kanun tadili tek
lifi istemektedir.) 
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Müzakerelerin hu minval üzere yürümesi sırasında, kanun teklifinin halen Bakanlar Kuru
lunda olduğu, Danıştaya intikal eden 6 sahadan ikisinin Bakanlıkça iptal olunduğu, 24/184. 
24/185 sayılı saha dosyalarının iptallere hedef yapıldığı, 24/168, 24/189, 24/233 ve 24/188 sa
yılı yabancı şirket diğer dosyalarının ise, çeşitli gruplar halinde bakanlık reddine, keza hedef 
yapıldıkları ve bu retlerde, Danıştaydan istişari mütalâa istenmesi yoluna gidiMiği işletime hakkı 
istemlerine mütedair, 4 yıl önceki safhada bu sahaların tashih veya retlerine gidilmek mümkün 
iken, retlere bu gün gidildiği izah olunarak, her ret dosyası üzerinde, kısa görüşmeler yapılmış 
ve neticede Başkan Termen :-

(Komisyonumuz, şimdi bir müşkülün içindedir. Muhakkak ki, hepimiz bu memleketin saa
detini Devlet ve Hazine olarak ihya görmesini, arzu ederiz. 1968 yılın'da verilen araştırma öner
gesinden önce, teknik daire, bâzı sahaların yarı muallel hukuk içinde bulunduğundan hareketle, 
konuyu birtakım araştırmalara götürmüş bulunuyordu. Hattâ Devlet Şûrasına yürürlükte bulu 
nan müktesep hukukun, Şûraya müspet mütalâa verilmesini, arzu eder anlamda esaislar gönderi
lerek, madenci lehine bir üslûp takibe diliyordu Son yılda, konu, 'derin hukukî ihtilâf haline in
tikal etmiştir. Maden hukuku, hakkı tekaddümle başlar müntehaya girmiş bir hukuk safhasına 
intikal eden bir dosyanın, mâsebaka avdedolunarak, beş yıl evvelki işlem hatalarına rücu edi
lerek, redde götürülmesindeki hukuk üslûbu, hele Devlet olarak, ciddî münakaşalara değer. Ko
misyonumuz izin verirseniz, Şûraya intikal etmiş 'bir mevzu olması dolayısiyle, bu konunun hu
kukî derinliklerine, girmemelidir.) 

Ve Başkan Termen, Sayın Kemal Noyan'a, araştırma önergesinin ikinci kısmını izah buyur
masını işaret etmiş ve Sayın Noyan: (Büz bu sahaların işlem tatbikeisi olan Bakanlık olarak, 
ileride bu sahalar kaydedilirse, elimizdeki muhtelif kademelerden hareketle ve tanzim edeceği
miz müstakfbel şartnamelerdeki şartlarla, bu firmalara mâkul görevler tahmil edebiliriz. Yani 
şu kadar yatırım ve şu ka'dar istihsal mecburiyeti ve yılda şu kadar ihraç plânı, kendilerine ka
bul ettiril elbilir.) 

Başkan Teranen — (Dosyalarımızda bakanlık icraatı olarak mühim unsurlar var. Bakanlık 
Hukuk Müşavirliği bu sahaların imtiyaza git m elete oluşundan bahsile, imtiyaza götürülme hakkı
nın durdurulmasını, hiç değilse talehin, oyalanmak suretiyle, zaman kazanılmasını tavsiye edi 
yor. Zatıâliniz, Baka.n, hattâ daire âmiri olarak siz, böyle bir Devlet politikasına girdiniz mi1?"» 

Sayın Noyan — (Efendim şifahi görüşmelerimiz hakikaten bunu teyMedici mahiyettedir. Biz 
memleket yararına gördüğümüz şeylerde zaman kazanalım, oyalıyalmı şeklinde, bâzı görüş 
meler yapmışızdır.) 

Başkan Termen — (Komisyon olarak son sualimizi arz ediyorum. Komisyonumuz müstakbel 
raporunda, çeşitli izah müşkülleri ile .karşı karşıya kalacaktır. Konu şudur: Etibank, bu şir
ket sahaları üzerine, kanunun taltiflerine uygun veya uygunsuz mânada, sodyum tuzu müra
caatları yapmış, ruhsat talehetmiş ve hattâ almıştır. Halbuki sizin mesuliyetiniz devrinde, bu 
ruhsatlar verilmiştir. Fakat bu şirketin arza tatbikten sonra, 1964 sıralarında, kendi verdiği 
fen raporlarında, saha cevheri karekterinin, sodyumlu olduğu beyan olunmuştur. O halde. Ba
kanlığınız, bu dosya muhtevasını unutarak, bu sahalara yeniden ruhsat vermeye nasıl gitmiştir ) 

'Sayın Noyan — (Bunu, memleketin menfaatini düşünerek, aşağı - yukarı bilerek yaptık. Yani 
bu ihtilâfı, göze aldık.) 

Başjkan Termen — (Memleket menfaatine olduğu için, tutumunuz, ihtilâfta olsa da, bir 'de
receye kaldar, görüş sunar gibidir. Fakat ihtilâf doğarsa, her yönü ile, sıoımcu ne olun) 

Sayın Noyan — (Kanaatimiz, bu. Bunların çoğunu şahsan ben imza etmişimdir. 
Sayın İnkaya — (Memleket yararına bir gayretin ifadesi olarak mı?) 
Başkan Termen — (Bu suali şu hususu belirtmek maksadiyle sormuş bulunuyorum. Hükü

met, bor mineralleri politikasnılda Etibankı, Maden Dairesi ve bu ruhsatları veren resmî organ-
lan ile, bu işin akıbetini düşünen merciler olarak, Devleit lehine fakat hukukî bir niza pahasına, 
bıı gayretin içdne girmiş bulunmaktadırlar.) 
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Sayın Topaloğlıı — (Bu muamele, bu sahaları, arzuladığımız şekilde, bir neticeye vardırır 
mı? Telâşımız, bunu kazanalımdır.) 

Başkan Termen — (Bir dakika Sayın Topaloğlıı. Ben sualinizdeki -mâna ve unsura göre, Baş
kan olarak müdahaleye meoburum. Komisyonumuzun ana görevi, kanun anlayışına riayettir. Mer'i 
Türk kanunlarına itaatkâr mâna ve hacmin içinde kalacağız. Yani bu sahaları alamazsak, veremez-
seik gibi bir mütalâa, gayrihııkükidir. Hukuk olmıyan bir konuda, bir suali sormamanız gerekir. Aksi 
halde zor hale düşersiniz. Sorunun, sorulmamış olduğunu kabul ediyoruz.) 

Bilâhara bu konu üzerinde uzun müzakereler cereyan etmiş Sayın Topaloğlıı ve Termen, müşterek 
görüş paraleline avdet etmişler, ve Komisyon Sayın Kemal Noyan'm beyanlarının hitama erdiğini gö
rerek, oturumuna Sayın Noyan'a teşekkür ederek son vermiştir. 

SAYIN SADEETTİN ALPANTN BEYANLARI 

13 . 13 . 1968 günlü oturumda 3 ncü davetli zat olarak, MTA Genel Müdürü Sayın Sadrettin 
Alpan salona davet olundu. Komisyon Başkanı Termen, Sayın Alpan'a, Senato Başkanlığına verilen 
önergeyi okuduktan sonra, bu konu üzerinde bildiklerini, lütfedip komisyona izah buyurmasını rica 
etti. Sayın Alpan refaiketinde MTA mütehassıslarından Doktor Jeolog : .Sayın Mehmet Topkaya'yı ge
tirmiş idi. 

Sayın Alpan ve Sayın Topkaya'ya, önergenin birinci kısmı üzerindeki bilgileri soruldu. Sayın 
Alpan : (Bu soruların ruhsat işi ile ilgili olması lâ:"im. Benim görev saham, bu ruhsatların kime ve 
ne zaman, nasıl verildiği hakkında bana bilgi kazaııdırmamıştır. Bu itibarla Hükümet tatbikatını 
ilgilendiren birinci kısımla münasdbettar şekilde, benim fazla söyliyecek bir bilgim yoktur dedi. Baş 
kan, (1965 genel seçimleri ile işe başlıyan bugünkü Hükümet in Bor konusunda, araştırma, sondaj, 
tetkik ve prosp aksiyon ist ikametinde kendilerine bir görev verip vermediğini), suali açmış olmak için, 
sordu, 

Sayın Alpan — (Bizim borla ilgimiz çok eski yıllarda başlamıştır; menşei 1950 yılma kadar uza
nabilir. Memleketimizin pdk eoik yerlerinde etüt ve prospeksiyonlar yaptık. Jeolojik vaitjkârlıik sunan 
sahalar daima önplâna alınmıştır. Enstitümüz bilhassa Etrbanfc ile müşterek şekilde Kırka sahalarını 
gözden geçirmiş ve burada bâzı sondajların yapılmasını bakanımız arzu etmiştir. Etiıbank ile bir 
protokol yapılmak suretiyle mezkûr bor tuzu sahalarının kapatılmış olanlarının üzerinde, sondaj faa
liyetine geçtik.) 

Başkan Termen —- (Kaç tarihinde?) 
Sayın Alpan — (Sondajlara bu yıl başladık. Aşağı - yukarı Haziran - Temmuz aylarında.) 
Başkan Termen — (E.ılki Bakan, Sayın Deriner'in Enerji Bakanı bulunduğu sırada, Maden Dai

resi esiki Reisi Haznedaroğlu, bor konuları ile ilgili bir mucip göndermiş, ve Sayın Deriner de, bu mu
cibin altına, ilgili bor sahalarının rezerv teshillerinin yapılmasını emretmiş. Siz bu konu ile ilgili bir 
görev telâkki etmediniz mi?) 

Sayın Alpan — (Şimdi siz bahsedince, bâzı şeyler hatırladım. Bu sahaların önemi üzerinde Ba
kanlık durmaya başladığı zaman bizden bu sahalar hakkındaki görüşümüzü istediler. Biz de kendile
rine, ancak, bu sahalarla her hangi bir dosya bilgi.'ı var ise, onu gördükten sonra bir karara varabi
leceğimizi bildirdik. Bunun üzerine, Maden Dairesi Reisi Haznedaroğlu bize, bu sahalara ait dosya
ları gönderdi. Dosyalar bizde incelendikten sonra, bu sahalarda çok büyük rezervin bulunabile
ceği kanaati bizde doğdu. Rezervin, küçük gös erikliği söylentileri vardı. Biz kesin bir kanaate 
sahibol ab ilmek için, bu bölgeye giderek sondaj yapmanın hakiki ve nihai kalınlıkların tesıbitini 
yapmanın gerektiği üzerinde fikir beyan ettik. Ye ilâveten tahmin edilen rezervden yüksek bir 
rezervin mevcuclol ab ileceği kanaatimizi izhar ederek, emrinizi bekliyoruz dedik. Ondan sonra bi
ze bir talimat verilmedi. 1968 yaz ayına girmeden evvel, Etibantk ve Maden Dairesi ile görüş
melerimiz oldu. Arada bir protokol tanzim edilerek, nihayet bu yaz sondajlara başladık. O ta
rihte, bu sahalarda sondaj yapan firmanın bilgi ve karotları bize intikal etlirilmediği içki ve 
bize her hangi bir talimat da gelmediği için, biz de ilk tarihte gitmedik.) 
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Başkan Termen, idari gidiş olarak bu önergenin veriliş tarihinde, memleket aleyhine ' cereyan 
edem bir hâdiseden bilgileri olmadığuu ve Sayın Deriner zamanında da, sadece muhaberelerin 
başladığını ve şirket tarafından gönderilmesi gereken özel bilgilerin gelmesinin beklendiğini hü
lâsa ettikten sonra, Sayın Topaloğlu, bu bölgede, Türk Borax Şirketi tarafından kaç sondajın 
yapıldığımı sormuş, ve Sayın Alpan, (Haritaların birçok yerlerinde sondaj işaret olunduğunu, fa
kat bunlardan hangilerinin fiilen ve tamamen yapıldığımın raporda kesin olarak ifade bulmadığı
nı ve adedini bilmediğini) beyan etmiştir. 

Sayın Topaloğlu — (Ben, Maden Dairesinde haritaları gördüm. Şöyle bakıldığı zaman orada, 
büyüklüğü gösterecek şekilde, sondajlar yapılmış gibi geliyordu. Siz ikiyüz milyon ton demişsiniz. 
Bu görüşünüz her halde, 1967 başında tahassul ediyor.) 

Daha sonra Sayın Topaloğlu, bu sahaların 1955 - 1958 senelerinde civar sahalar olarak, MTA 
tarafından kapatıldığını hatırlatarak, bu sahalarla şimdiki 6 sahanın ilişkileri üzerinde bâzı sual
ler sormuş ve Sayın Alpan, önüne haritasını açarak: (Şu yeşil gösterilmiş yerler, MTA tarafından 
kapatılmış bilâhara terk olunmuş sahalardır. Kırmızı olanlar da, tedahül dolayısiyle reddolunmuş 
diğer sahalardır. Bunları biz, daha evvelce kapatmıştık. Fakat kap atamadığımız yerler, bizden ön
ce, Eskişehirli bir vatandaş ruhsatına bağlanmak üzere olduğundan, biz, ancak kendi kısımlarımız 
üzerinde çalışabilmişiz. O sıralarda bu yabancı şirket, bu özel şahısla anlaşarak bu sahaları res
men satınalmış ve hattâ evvelce bizde çalışan bir jeolog'u da bilâhara angaje ederek. Hizme
tine dâhil etmiştir.) 

•Sayın Topaloğlu bu sahanın, önce MTA tarafından kapatıldığı ve bilâhara maden yoktur 
mucip sebebi ile terk olunduğu hakkındaki iddiaların doğru olup olmadığı üzerinde Sayın 
Alpan'dan bir sual sorarak, bu konu üzerinde. Sayın Alpan'ın cevap lütfetmesini istemiş ve Sa
yın Alpan : (Kapattığımız yerlerin içinde bâzı özel sahalar bulunmakta idi.) Cevabını vermiş 
ve Sayın Topaloğlu: (Bu konu burada bir münasebetle geçti, açıklık kazansın diye sordum. 
demesi üzerine, Başkan Termen: Davetli Sayın Alpan'a önergenin ikinci kısmı ile ilgili olarak: 
(Türkiye Bor minerali politikasının hangi esaslar üzerimle ve nasıl çizilmesi gerektiği hakkın
da, önergenin ikinci kısmı ile ilgili, son suali sormuştur.) 

ıSaym Alpan — (Ben Kaliforniya'ya gittim ve oradaki Bor madenim de gördüm; mütehas
sıslara rezervi sorduğum zaman, önce bir şey söylemediler, ben 100 milyonluk bir rezerv gö
rüyorum dedim. Onlar da: Aşağı - yukarı o kadardır, cevabını verdiler. Biz Kırka sahasında 
yaptığımız 12 sondaj neticesinde, aşağı - yukarı 482 milyon ton rezerv vardır, diyebilmekteyiz.) 

Başkan Termen — (Bu husus Komisyonumuz için önemlidir. Sondajların muayyen aralıklarla 
yapılması ve her noktadaki kalınlıkların, ihata ettiği saha genişliğinin yüzeyi ile, çarpımı ve 
bilâhara cevher ağırlık birimi ile çarpım sonunda elde edilecek rakamın tonaj olarak kabulü me
todunu mu tatbik ettiniz?). 

Sayın Alpan—(Eve t ) . 
Sayın Alpaırla birlikte gelen, mütehassıs Sayın Topkaya : 
Biz buyurduğunuz bu hamulenin de % 60 noksamiyle hesaba giderek, ve yoğunluk olarak 

da, iki rakamı yerine 1,7 yi almak suretiyle, tahminî hesaba gittik. 
Sayın Alpan —• (Sondajlarımız aralıklıdır. Sondajlardaki maksadımız, şirket tarafından 

bahis edilen kalınlıkların, hakikaten var mı, yok mu olduğu idi. Bu bakımdan sondajları uzak 
mesafelere de koyduk. Filhakika yeni kalınlıkları 90 - 130 metre irtifamda değişik bulduk. 
Yani saha, geniş bir kalınlıkla yayılıyordu. 

Başkan Termen —- (Bu sahalar halen kimlerin uhdesindedir?) 
Sayın Alpan : (Şu mavi ile gösterilenler, Türk Borax veya İngiliz Şirketine aittir. Etraf

taki sahalara henüz sondajlar yapılmadı. Buralarda da cevher bulunması muhtemeldir.) 
Sayın Topaloğlu — (Arama yapılan yerlerin, yabancı şirketin elinde bulunan sahaların kaç

ta kaçı olduğunu) sorması üzerine, Sayın Alpan (4 te üçü kadardır. Hesabımız olan 482 milyon 
ton, kesin olarak söylenemez. Günkü sondajlar aralıklıdır. Arada, cevher, belki inebilir, belki 
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azalabilir. Bu hususun tahkik edilmesi lâzımdır. Şimdilik tesbit gören cevher miktarı, Kaliforni
ya yatağının, asgari 4 - 5 mislidir. Fakat çok daha fazla olması ihtimali de mevcuttur.) 

Sayın İnkaya — (İbrahim Deriner'in mucip altında zikrettiği : (Rezervelerin tesbiti) notu
na istinaden Bakanlıkça MTA'ya bir ikazda bulunulduğu ve bu sahalarda araştırma yapılması
nın emreclildiği, belirmiştir. Fakat bilâhara her hangi bir iş'ar gelmediğini de ifade ettiler. Bu 
konu, hen de, Bakanlığın, bu mesele üzerinde ciddî durmadığı veya MTA'nın titiz davranma
dığı şeklinde bir kanaat uyandırdı. MTA bu ilk ikaz üzerine, Bakanlığa bir ışık tutmamış, bir 
malûmat vermemiş midir?) 

•Sayın Alpan — (Biz, telefonla ve şifahi görüşmelerle talimat beklediğimizi, makinalarımı-
zı hazırladığımızı, işe ne zaman başlamamız gerektiğini sorduk ve bildirdik. Daire de: Biz 
size bildireceğiz dedi. Bu bakımdan biz, geç harekete geçtik). 

Sayın Alpan'm mütebaki izahları, Türkiye Bor imkânlarının dünya muvacehesindeki duru
mu ile ilgili bilgiye yönelmiş ve başkan, bu sahaların millileştirilmesi tâbirini kullanan Sayın Al
pan'm bu temasını takiben: (Fakat nasıl? Millîleştirmeden maksadınız, yani Devletin olsun, sa-
tınalınsın tarzında mı?) suali üzerine, Sayın Alpan (arzumuz, bir Türk şirketi tarafından bun
ların işletilmesinin daha faydalı olacağıdır. Bu 400 milyonluk büyük varlığın bir, iki, üç, beş 
şirket tarafından ancak yapılabileceğini mümkün görürüz.) Başkan Termen: (Etibank'm iş gü
cü ve onun koyacağı sermaye olarak, bunu mümkün görmekte misiniz?) 

(Sayın Alpan — (Etibank'in imkânlarını bilemem ve onun için bir şey söyliyemenij fakat bu
gün dünyada yapılan istihsal yılda 1 milyon ton civarındadır. Bunun beşte biri Türkiye tarafın
dan yapılmaktadır. Demek ki, istihsal miktarımız, yarın iki misline çıkacaktır. 500 bin tonluk. 
bir istihsalde her halde etibank veya Etibank ile müşterek kurulacak bir ecnebi şirket tarafın
dan yapılabilir.) 

Başkan Termen — (Tröstlerle Türk Devleti, bu konu da birleşmeyip de karşı karşıya gelse
ler Türk Devleti ekonomik mücadele imkânını elinde tutabilir mi?) 

Sayın Alpan — (Bugün için belki bâzı müşküllerle karşılaşabiliriz. Fakat neticede dünya 
talebi artacak, ve fiyatlarımız daha müsait bulunduğu için, Avrupa bize muhtaç olabilecektir. 
Muhtacolacağı için de, avantaj sahibiyiz. Bu avantajımıza yabancılar neticeden boyun eğe
ceklerdir.) 

Sayın Topkaya — (Bor'u bütün dünyaya Amerika satar, miktarı 500 bin tonun üstündedir. 
Müşterisi 50 memlekettir. Amerikalılar umumiyetle Borax ve Asit borik satarlar, Bu stratejik 
maddedir. Ve Amerika Avrupa doğusuna Türk Bor'larının gideceğini bilmektedir). 

Mütehassıs Sayın Topkaya, daha sonra, 1965 neşriyatı ile ilgili bâzı kitaplardan bilgiler hülâ
sa etmiş, ve dünya Bor istihlâkinin her yıl % 10 artığım, Amerika'nın yeni madde sahaları ve 
pazarlar aramakta olduğunu belirtmiş ve Başkan Termen: (Dünya yüzde bu firmaya, ticaret 
rekabeti gösteren başka şirketler var mıdır?) sorusu üzerine, Sayın Topkaya: (İngiliz firması 
kapitali ve tekniği seviyesi gösteren Amerikan Potash end Chemical firmasını her nasılsa unu
tarak) (yok efendim) cevabını vermiş, ve Başkan Termen: (O halde bu firma, bir dünya trös
tü.) demesi üzerine, Sayın Topkaya: Bilgisine avdetle: (Fakat birçok müesseseler var. Mese
lâ Arjantin'de fakat onların vaziyetleri pek müsait değil. Bizim durumumuz son derece de mü
sait. Ortak pazara üye oluşumuz, avrupanın günlük ihtiyacına seslenen cevher olarak, bize, avan
taj sağlıyor.) Buyurmuş ve müzakere, bilâhara, bu yaz sondajlara girişilen sahalar üzerinde 
tamamlayıcı sair bilginin detaylarına intikal etmiş ve Komisyonumuz Sayın Alpan ve Sayın 
Topkaya'ya teşekkür ederek, oturumuna son vermiştir. 
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TÜRK BORAX MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİNİN KOMİSYONUMUZ BAŞKANLIĞINA 
GÖNDERDİĞİ MEKTUP 

Cumhuriyet Senatosu : 
Bor Madenleri Araştırma Komisyonu, 

Sayın Başkanlığına 

Türkiye bor madenleri politikası üzerinde, Cumhuriyet Senatosuna bir araştırma raporu hazırla
makta olan Sayın Komisyonunuza, taşıdığı büyük ehemmiyetten ötürü, aşağıda mâruz hususatı tak
dimimize, yüksek müsaadelerinizi istirham ederiz. 

Türk Borax A. Ş., Türk kanunlarına göre kurulmuş ve 6224 sayılı YaJbancı Sermayeyi Teşvik 
Kanunundan faydalanan bir kuruluştur. 6224 sayılı Kanunun 10 nen maddesi gereğince : Yerli ser
maye ve teşebbüslere tanınain bütün haklar, muafiyetler ve kolaylıklardan, aynı sahalarda çalışan ya
bancı sermaye ve teşebbüsler de aynı şartlar dâhilinde istifade etmesi iktiza eder dendiği halde, bü
tün iyiniyet ve samimiyotile memleket ekonomisine daha geniş ölçüde faydalı olmak ve daha fazla dö
viz geliri temin etmek gayretiyle senelerden beri yapılan türlü teşebbüslerimiz, muayyen bir züm
renin, daimî ve sistematik engellemeleriyle karşılaş mıştır. Bu fiillerin neticesi olarak, şirket zarar gör
düğü kadar, Türk ekonomisi de, ehemmiyetli miktarda, döviz gelirlerinden mahrum bırakılmıştır. 

Kâh mensufoolidulkları müesseseyi güya rekabetten kurtarmak, kâh yaptıkları verimsiz yatırımların 
olumsuz sonuçlarını örtbas etmek ve kâh da birtakım siyasi görüşlerin başarısını temin için, şirketi
mize karşı mesnetsiz ithamlarda bulunmayı âdet edinmiş olan bu zevatın, son günlerde, muhterem 
komisyonunuzca, malûmatlarına müracaat edilen kimseler' arasında bulundukları görülmüştür. 

Yukarda arz ettiğimiz sebeplerle, bu mevzuda katiyen bitaraf sayılmıyacaik bu kimselerin, şirketi
miz aleyhine, gıyabımızda yapmış olabilecekleri beyanlara, Yüksek Komisyonunuzun iltifat etmeme
sini istirham ederiz. 

Tetkik buyurmakta olduğunuz mevzuu, takdir buyuracağınız gibi, sadece bor mevzuu değildir. 
Konu, türlü mülâhazalarla politik bir sahaya itilmiştir. Yüksek Komisyonunuzca varılacak netice, 
Türkiye'nin yabancı sermaj^e mevzuundaki görüşüne ışık tutacak ve şirketimize tevcih olunan husû
metin, hukuk devleti olan Türkiye'de, her türlü politik baskıya rağmen, iltifata şayan olmadığını, bir 
defa daha, tescil edecektir. 

Derin saygılarımızla, 
(Mesul imza) 

Komisyon Notu : Komisyonumuz 25.12.1968 tarihinde aldığı hu mektubu, araştırma işleminde 
adı sık sık geçen Türk Borax Madencilik A. §. tarafından gönderilen bir mektup olması hasebiyle, ra
porumuzun bu noktasına eklenmesinde, fayda mütalâa etmiştir. 
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MADEN DAİRESİ REİSLİĞİ ÜZERİNDE DÜŞÜNCELER 

Komisyonumuz mezkûr araştırma önergesi gerekleri üzerinde yaptığı incelemeler dolayısiyle, 
"Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Maden Kanunu tatbikatı ile ilgili teknik dairesini teşkil eden 
(Maden Dairesi Reisliği) bünyesinde, daha elverişli ve verimli sonuçların istihsalini sağlamak üzere, 

. aşağıdaki idari ve teknik tedbirlerin alınmasında, fayda mütalâa etmektedir : 
1. Maden Dairesi Reisliği, hakiki ve hükmi şahıslara, maden kanunu ile teslim ve tevcih olunan 

haklarının merkezleşltiği, siyanet olunduğu, maden mülkiyeti ile ilgili mânada yüksek hukukun idare 
ve temsil gördüğü, resimî bir devlet kuruluşu bulunması hasebiyle : 

'a) Maden Kanununun sarih hükümlerine, her yönü ile takipçi olmaya, müşkül yönlerde, madenci 
lehine tatbikat uygulamaya, 

b) Kanun halklarının hak sahiplerine tesliminde, Maden Kanununun tâyin ve işaret eylediği hu
kuku, takdire irca etmeksizin, sahiplerine tevdi eylemeye, 

c) Ruhsat itası, evrak ikmali, bilcümle muhaberat işlemlerinde, dikkatli ve süratli resmî iş anla
yışı şekil ve temposuna uymaya, daha yüksek gayret göstermek hal ve mecburiyeti içindedir. 

2. Mezkûr dâire reisliği, arza tatbik, işletme hukukuna merbut sahaların kontrolü, imtiyaza bağ
lanmış ruhsatnaıme sahalarınım şartnamölere uygun şelkilde çalışıp çalışmadMarının fennî kontrolü 
yönlerinde, muhtacolduğu teknik personel kadrosuna, biran önce kavuşturulmalıdır. 

3. Maden Kanununun mezkûr ve matlûp teknik kadro marifetiyle kontrol edilebilmiasinin ifası 
uğrunda, vasıta ve cihazlarla, Devletçe, biran önce donatılmasının şart ve zaruri bulunduğunu, 

4. MTA ve diğer teşekküllerle işbirliğine geçilerek, Türkiye maden potansiyelinin, ciddî ve ilmî 
bir envantere süratle bağlanmasını; 

5. Bir maden politikasının tesbit olunarak, yeni kanuna ilâve olunması ve Daire Reisliğinin ma
den politikası çizen bir merkez hüviyetine kavuşturulması, komisyonumuzca, süratle icrası gereken, 
• önemli hususlar olarak tesbit olunmuştur. 

YENİ MADEN KANUNU ÜZERİNDE DÜŞÜNCELER 

Komisyonumuz, mezkûr araştırma önergesinin gerekleri üzerindeki incelemeleri ve mer'd Maden 
Kanunumuzun bölüm ve maddeleri ile ilgili tetkiklerin icrası sırasında, halen Hükümetimizce Ba
kanlar Kurulu onayı safhasında bulunduğunu öğrendiği yeni Maden Kanununda, büyük millî men
faatlerin, bu kanun tedvininde, esaslı bir devlet noktai nazarına bağlanması hususunu, bir poli
tika tesbitine medar olmak üzere, şart görmektedir. Şöyle M : 

Milletlerin, millî hudutlar içinde sahiboldulları yeraltı servetlerini, verimli ve süratli bir is
tihsal ve işletme temposuna bağlıyarak millî gelirlerini yükselten bdr ekonomi anlayışına girmeleri hu
susu, tabiî bir haktır. Demokratik ülkelerde, yeraltı servetleri, özel kanunlarla hakiki ve hükmi 
şahısların faaliyet ve istifadelerine, daima hedef yapılagelmiştir. Kanun devletlerinin, özel huku
ka müstenidolarak çalıştırılmasını tecviz ettiği yeraltı servetleri, yani madenler, (Devlet ve işleti
ci) karşılıklı hak ve menfaatleri halinde, sıhhatli, sağlam, âdil hacim ve tarifelere daima bağlanmış 
bulunmaktadır. 

Madenler, yeraltında, genellikle muayyen bir verim potansiyeli içinde görülürler, Çok yüksek, bir 
devletin değil, hattâ bütün dünyanın, uzun asırlar boyunca ihtiyaç hissedebilecekleri cins ve rezerv 
miktarı ortaya koyan bâzı maden sahalarının, özel hukukun tarif ve tanzim ettiği nizam için
de, lâyik ve büyük bir istihsal sistemine bağlan mayına rıza göstenilmeksizin, bu çeşit büyük ya
takların, devletçe ve direkt olarak, millete hizmet veren bir işletmeye hedef kılınması fikri, çok 
zaman, uygun mütalâa olunmuştur. Buradaki gayenin şahıs hukukunu aşan ve devletin bizatihi 
varlığına ve refahına seslenen, büyük ve yerinde bir mülâhaza ortaya koyduğu, inkâr olunamaz. 

Birçok dünya devletleri kömür, tuz, maden suları ve sosyal vasfı bulunan madenleri, şahıs hu
kukundan tefrik ederek millileştirmeye götürmüşlerdir. Türkiye'mizde bu tarihe kadar tuz ve mev
ziî yüksek vasıflı kömür sahaları cevheri hariç, yeraltı servetlerinin, Maden Kanunu serbestisin
den tecridolunarak, devletleştirilmeye götürülmesi hali, vuku bulmamıştır. 
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Komisyonumuzun araştırmayla mükellef bulunduğu önerge gerdslterS ü^r&ndeki incelemeleri mü

nasebetiyle, dinlediğimiz bâzı müşahit ve mütehassız zevat, beyanları ile, Devlet olarak sahibi bulun
duğumuz Bor tuzları maden sahalarının, henüz fcatî ve hakiki miktarları tesbot görmemiş bulunma
sına rağmen, 500 milyon tonluk bir rezerv ifade eylemekte -duşuna muttali Ibulunduğumuz şu ta
rihte, bu büyük ve 500 yıllık dünya ihtiyacına tekabül eylemekte olan Seyitgazi - Kırka sahalarının, 
nasıl ve ne gibi bir yenli kanun anlayışıma intibak ve akserttirilmesi gerektiği konusu, üzerinde has
sasiyetle durduğumuz önemli husus olmuştur. 

Müktesep hukuka dayalı geniş ve kıymetli maden sahalarının Devletçe ınMleşjtirilınesi konusu
nun, külfetli ve derin hukuM iltisaklar yaratacağı, şüphesizdir. Devletin bir hakkın istihsali uğrunda 
ve hukuk yolundan ayrılmadan, tensibolunan hedefe yürümesi hakkı, mukabil hakkı tanıdığı ve say
dığı müddetçe ülvilik ve medenilik sunacağı tabiîdir. Bu itibarla, Kırka bölgesindeki büyük maden. 
yataklarının, henüz elde bulunan bir kanun tasarısının kanunlaşması ârefesinde, hangi mânadaki 
ıbatbikata hedef yapılması gereği, komisyon olarak, üzerinde durulmuş, bir konu teşkil efcmSştir. Ka
naatimizce, bu inceleme vesilesi tile sayın Hükümete ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna, şimdi
lik işin, sadece önem sunan genel kavraması üzerinde bilgi arz olunması ve tetkik sahnesinde bulunmak
ta olan yeni kanuna, bu büyük konunun gerekler olarak ithal olunması mümkün görülmezse, konu
nun Devletçe ciddî ve mütebaki tetikliklere hedef yapılmak suretiyle, yakın tarihte, isabetli bir so
nuca bağlanması, arz ve işarete şayan, bir husus olarak tesbit olunmuştur. 

Bugün için, uzun asırların, hukuka tam riayet gösteren Devleti sıfatımızla, 'konuyu mübalâğasız, 
sakin, hakka saygılı bir Mim içinde Devlet tetkikine alarak, ve o tarihe kadar, yabancı sermayenin 
çekingen fcarekterine ve bakir yeraltı Türkiye'sine sermaye ve teknik getirmeye niyetli yeni Batı te-
şebibüslerinie ürküntü telkin etmeksizin, konuyu vakur ve tabiî seyrinde yürüterek, mer'i maden hu
kukunun devamında da halen mahzur bulunmadığı, keza (komisyonumuzca mlâkul bir üslûp olarak,. 
tesbit görmüştür. 

ÖNERGE İLE İLGİLİ TESBİT VE GÖRÜŞLER 

E A P O E 

Sayın İhsan Topaloğlu, (C. H. P.) ve Sayın Fikret Gündoğan (C H. P.) tarafından Senato* 
Başkanlığına müştereken verilen ve Senato Sayın 'Genel Kurulunca, üzerimde bir araştırma ve 
inceleme yapılması öngörülen: Türkiye bor mineralleri politikası ile ilgili önerge, komisyonu
muzca, konunun bilcümle gerekleri üzerinde durularak incelenmiş, aşağıdaki hususlar teslbit olu
narak, nihai bir karara varılmak üzere, mâruz neticenin, Senato Sayın Genel Kuruluna arzı. 
kararlaştırılmıştır. 

Komisyonumuz : 
Önergenin birinci kısmını teşkil eden : (.... Son günlerde yapılmakta olan resmî işlemlerin, 

memleket yararları aleyhine olması ihtimali, kuvvet kazanmış....) tır, şeklinde başlıyan birinci pa
ragraf muhtevası üzerinde giriştiği tetkik ve tesbitler sonunda: 

1. (Resmî işlemler) kelimeleri ile, tahsisan, iş başındaki Hükümetin ve bu Hükümete bağlı 
daire reislikleri ve Devlet teşekküllerinin, bor mineralleri ile ilgili kanun uygulamalarında, mem
leket aleyhine bir tutum, takdir ve yorum hatası içinde bulunduklarını, muhtemel ıbir iddia ha
linde öne süren ve Hükümeti bir töhmete hedef yapan önerge, bor tuzu madenlerini kapsıyau 
ve yabancı sermayeye müteveccih resmî işlemlerin tamamını çevreleyen anlamda, Komisyonumuz
ca, ilgili dairelerde vâki tesbitlerimizle tetkika tabi tutulmuş, ayrıca, geniş bilgi ve görgü sahibi 
mütehassıs ve müşahit zevat beyanlarına da başvurularak, neticede: 

Önergenin birinci paragrafında ifade bulan iddia ve itham, isaibetsiz ve gayrivârit bir şüphe* 
olarak, tesbit olunmuştur. 
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2. Önergenin ikinci kısmı, Türkiye bor tuzu sahalarının, Türkiye yararlarına tahsis ve tev
cih olunalbilmesini temin edici anlamda, ne gibi müspet ve yeni tedbirlerin alınması gerektiği 
üzerindeki araştırma dileğini ihtiva eylemektedir ki, Komisyonumuz fayda kazanldırıcı bu kısım 
üzerinde, aşağıda mâruz g(örüş ve tedibir gerekle rinin ifasını, arz eder: 

1. Türk Milleti, Seyitgazi ilçesi Kırka ıköyü civarındaki sodyumlu Bor Tuzu maden yatakla
rının, Anayasanın 130 ncu maddesi gereği olarak, hakikî ve aslî sahibidir. 

A) Bu havza, arz üzerinjde, ender milletlere nasibolan jeolojik bir imkân ve zenginlik (ifade 
etmektedir. 100 milyonlara 'baliğ olan rezervi, ticarî ve üstün spesaficaîtiona bağlı kalite ve terkibi 
dolayısiyle, Türk Devletlime, asırlar boyu devam edebilecek, rakipsiz bir dış 'gelir sağlama imkânı 
va'dündedir. 

B) Komisyonumuz bu sahanın toptan Türk milleti yaranlarına tevcih olunmasında, isabet mü-
Italâa etmektedir. Anoalk bu havza da, Maden Kanunulnıun müsaade ve (tariflerine müstenit ve 
6224 sayılı yabancı Sermaye Kanununa göre Türkiye'ye gelen ve madencilik icra eden özel şahıs 
ve şirketlerin müktesep haklarına seslenen, birçok ruhsat poligonları mevcuttur. Komisyonumuz, 
özel hukuka merbut ve müstenit ve işletme değerleri yüikselk kıymetlere baliğ olan bu saikaların, 
Devlete ait biır hüviyete intikal ettirilmesini, milletin mütemâdi ve müteselsil bir millî gelire ka
vuşturulmasını isaJbetli bir tatbikat olarak görmektedir. 

C) Bu hususun, Anayasamızda meknuz ve halen iş 'başında bulunan Sayın Hükümetimizin 
siyasi programlarında yer alan aslî prensiplere uygun düşimiyen bir tatbikat getireceği mütalâa 
olunduğu takdirde, bu havzanın gerek Devlet sahaları, gerekse özel hukuka merbut sahalar ola
rak, millî gelirlimize en yüksek randıman bahşeden plânlı bir sistem içinde çalıştırılmaları, ikin
ci ve mâkul biir tutuım olarak, işaret 'olunabilir. 

D) Şayet Devlet olarak bir millileştirme plânı muafık görülm!ez ise, bu havza maden sahala
rının, yabancı şirketlerle Devlet müessesesi olan Etilbankın, büyük çaplı ve karşılıklı menfaatle
re müstenit, şartlı, yeni anlaşmalara geçerek, tüm Avrupa ihiyacını karşılayabilecek ölçüde Yük
sek istihsale sevk olunarak değerlendirilmesi hususu üçüncü bir hal ve tavsiye şartı halinde, Ko
misyonumuzca, mümkün görülmektedir. 

E) Bu havza dâhilinde büyük rezervler sahibi bulunan Türk Borax Madeinoilik Anonim Şir
keti ve onun dünya çapındaki lider ortağı Boraks Consolidated Ltd. Şirketi ile, bu iki firma ka
bul .eıtimcdiği takdirde, Amerilcıan Potash End Chemical Firmasına (ki, Türkiye'ye girmiş ve Balı
kesir 'bölgesinde çalışmaktadır.) Teklif yapılarak, Etibank ve hattâ mücavir sahalar sahibi Türk 
özel müteşebbisleri de kuruluşa davet olunarak, bu havzada, dev ve mikst bir holdinigin tesisine 
teveccüh, yerinde olabilir. 

Ancak : 
>a) Kurulacak holdingde, Türk grupu, hâkim unsur teşkil etmelidir. 
b) Büyük hisse ve administiratif görevler Türk grupunda, teknik görevler ticaret ve pazarla

ma görevleri, yabancı sermayeye 'müteveccih olmalıdır. 
c) Holding'deki hisseler, ham madde, teknik ve kapital kurallarının gereklerinde tainzim gör

melidir. 
F ) Dünya lâboratuvarlarının 120 den fazla endüstriyel maddeye ham mıaddelik yapıan Bor 

cevherii yerine, başka ve sentetik yeni terkipler aramakla meşgul bulundukları bu tarihte, Hükü
metimiz, bu ölnleımli konunun dünya tüketimine % 50 nisbetinde cevap vermıesini süratle temin ede
bilmek üzere, Komisyonumuzca arz olunan gereklerden en uygununu tensip ve düşüne esami, en 
süratli şekilde, kanun ımercilerine -arz ve havale, edebilmelidir. 

NETİCE : 
Bor mineralleri politikası üzerinde Hükümet tatbikatını Ibir töhmete (hedef yapan önerge, ikin

ci kısmı ile, memleketimizin malik bulunduğu Bor cevherine, alınması gerekli tedbir .istikametinde 
(aydınlık getirmiş ve konu ciddî tetkiklere ulaşmış takınmaktadır. 

Keyfiyet, saygı ile arz olunur. 




