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I - GEÇEN ITI 

Bu Birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Birinci oturumda; 
İzmir Milletvekili Münir Daldal, tütün piya

sası konusunda ve 

G-iresun Milletvekili M.. Kemal Çilesiz, tefe
cilik ve alınan tedbirlere dair gündem, dışı de
meçte bulundular. 

Eski eser kaçakçılığının önlenmesi, 
Bağcılığımızın modern şekilde geliştirilme

sini, verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi 
imkânının sağlanması, iç ve dış pazarlarda ge
rekli tedbirlerin alınması 

Sağlık kuruluşları tedavi usulleri, 

Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizin kalkın
dırılması . ve yaşama seviyesinin yükseltilmesi 
için alınması gerekli tedbirleri, 

Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıklar ve şikâyetleri aydınlatmak ve alın
ması gerekli tedbirleri tespit etmek üzere ku
rulan Meclis Araştırması Komisyonlarının çalış-

• ma sürelerinin üçer ay daha uzatılmasına dair, 
komisyon başkanlıkları tezkeresi kabul edildi. 

' İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul'da yapılan inşaatların mevzuata ve gerekli 
koşullara uygun olarak yapılıp yapılmadığı
nı, 

İçe] Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, hayat pa
halılığı ve fiyat artışlarını, 

Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, Türk 
Tarih Kurumunun kuruluş gayesine uygun ola
rak çalışıp çalışmadığını ve 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Türkiye'
de gerçek 'demokrasinin yerleşmesini sağlama/k, 
Atatürk'e ü yoklan çağdaş 'uygarlık düzeyine 
•kavuşmak- için "alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair- öner
geleri. Genel Kurulun bilgilerine sunuldu ve 
gereğinim yapılacağı bildirildi. 

•Madencilik Reformu Kanun tasarısı ile C. 
Senatosu Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 
arkadaşının, Maden İşleri Genel Müdürlüğü 

kNAK ÖZETİ 

Kuruluş ve Görevleri hakkında ve 6309 sayılı 
Maden Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi, aynı kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair, O. Senatosu Çanakkale Üyesi Ziya Termen 
ve 22 arkadaşının, Madencilik Reformu kanun 
tekliflerinin (1/605, 2/620, 2/640, 2/651; S. Sa
yısı : 773) tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

İkinci oturumda; 

Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da, (1/725; S. Sayısı : 766), 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında, (1/723, S. Sa
yısı : 770) 

Karayolları Genel Müdürlüğü .1972 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında, (1/727; S. Sayısı : 767). 

İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında,, (1/726; S. Sayısı, : 768) 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında, (1/7.24; S. Sa
yısı : 769) • 

1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında, 
(1/683, S. Sayısı : 771) 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe Kanununda 'değişiklik yapılması hak
kımla. kanun tasarıları ile (1/715; S. Sayısı : 
772) 

15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra, ve bu 
kanıma geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı (1/708, S. Sayısı : 750 ve 750'ye 1 
nci ek) 'mn yapılan ıacık oylamaları sonunda ka
bul edildikleri, Birleşimin sonunda, bildirildi.. 

Madencilik Reformu Kanun tasarısı ile C. 
Senatosu Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 
arkadaşının, Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri hakkında ve 6309 sayılı 
Maden Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi, aynı kanuna bâzı maddeler efelenmesine 
dair, 0. Senatosu Çanakkale Üyesi Ziya Termen 
ve 22 arkadaşının, Madencilik Reformu kanun 
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teklifleri (1/605, 2/629, 2/640, 2/651; S. Sa
yısı : 773)'nin tümü üzerinde'ki görüşmelere 
davanı olundu. 

21 Aralık 1972 Perşembe günü saat 10,00'da 
toplanılmaik üzere Birleşime saat 19,32'de son 
verildi. 

Başkan 
Başjkaııvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Amasya 

Vehbi Meşhur 
Kâti|» 

Kayseri 
Şevket Doğun 

II - aELEN KÂĞITLAR 

1. 
Tasan 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu-
mıını 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve 3 ncü 
maddesinin 1 nei bendinin (a) fıkrasının kaldı
rılması hakkın da kanun tasarısı. (1/757) (Çalış
ma ve Plân ikomisyonlarına) 

Tezkereler 

2. — Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 
1971 yılı bilançosu ve denetim Ikurulu raporla

rının sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/979) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma 
Komisyonuna) 

3. — Genel bütçeye dahil dairelerin 1968 
bütçe yılı Kesiphesaplarma ait genel uygunluk 
Mkliıüminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi (3/980) (Sayıştay Komisyo
nuna) 4 

BÎRÎNC3 OTURUM 

Açılma] Sartil t 10,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Tmtaıgi l 

KÂTİPLER : M, Şevıket' Doğan} (kayseri), Vehty Meşhuıl (Amasya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 25 nei Birle
şimini acıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, (müzakerelere baş] 
yoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
1 Bu konuşmamın. Millet Meclisi Başkanlığın

ca, Hükümetçe, Ankara Cumhuriyet Saveıhğın-
1. — Afyon Karahimr Milletvekili Şevki Gül-

er'in, hastane ve doktorlarımızın tutumları konu
sunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden (ince, Sa
yın Şevki Güler, hastane ve doktorlarımız hak
kında gündem dışı kısa bir görüşme talehetmiş-
tir. 

Buyurun Sayın Güler. 
ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Muh

terem Başkan, muhterem milletvekilleri; 

ca, isçi teşekküllerince ve Ankara Etihba Oda
sınca ihbar telâkki edilmesini temenni ederek 
sözlerime başlıyorum. 

Ziya Gökalp Caddesi, Adakale Sokak 33 nu
maralı apartmanın kapıcısı Dursun Uzumun, 
Devlet Demiryollarında çalışmakta olan* oğlu 
hastalanır ve Sosyal 'Sigortalar Kurumu adına 
Keçiören Sanatoryumuna yatırılır. 

599 
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Keçiören Sanatoryumtunda yatmaktayken 
Prof. Dr. Mürşit Koryak tarafından (muayene 
edilir. Hasta Satılmış Uzun'un babası Dursun 
Uzun'a Mürşit Koryak, çocuğunun durumunu 
görüşmek üzere Atatürk Bulvarındaki muaye
nehanesine gelmesini ister. Dursun Uzun Ata
türk Bulvarındaki doktorun muayenehanesine 
gider. Doktor, çocuğun ameliyat edilmesi gerek
tiğini söyler ve narkozcu getirmek üzere 500 
lira vermesini ister. 

Vatandaş buna razı olur, fakat doktor arka
sından, ameliyatı yapacak olanın kendisi oldu
ğunu söyler ve 7 bin lira ister. Vatandaş, kapıcı 
olduğunu, fakir olduğunu ısrarla beyan eder, 
4 bin liraya doktor razı olur. 

Dursun Uzun gider 4 bin lirayı temin eder 
Ve muayenehanesinde doktora, 5 kişinin yanın
da 4 bin lirayı verir. 

Bir Perşembe günü çocuk ameliyat edilecek
tir, ama ameliyattan evvel narkozcu getirilme-

- diği için çocuk sabahın 8 veya 9 undan saat 
l 'e kadar çocuk bayılamaz. Saat l'de narkozcu 
getirilir, ondan sonra ameliyat edilir. 

Cumartesi günü ben evimdeyken kapıcı gel
di ve çocuğunun perşembe günü ameliyat edil
diğini, Cumartesi gim^ü hâlâ ayıkmadığmı, koma 
halinde olduğunu söyledi. 

Hastaneye telefon ettim. Hastanede karşıma 
bir asistan çıktı, çocuğun maalesef komada ol
duğunu, asıl doktorun ise Mürşit Koryak oldu
ğunu beyan etti. 

Mürşit Koryak'a telefon ettim. Mürşit Kor
yak bana, çocuğun ameliyattan sonra ayıkma
dığmı, üzerinde durduklarını, ısrarla çocuğu 
iyi etmıeye çalıştıklarını beyan etti. Başka bir-
beyanı olmadı. 

Ancak, Pazartesi gününe kadar çocuk ayık-
mamıştır, koma halinde kalmıştır. Pazartesi gü-
nü çocuğun babası, yanında 6 - 7 kişiyle bera
ber, hastaneye gittiği zaman hastane koridorun
da Dr. Koryak, hastanın babasına aynen şunla
rı söylemiştir : 

«Madem ki o milletvekili her şeyi biliyor, 
gelsin senin çocuğuna o baksın.» 

Diyerek bütün milletvekillerinin «eşskoğlu, 
eşek, deyyus parazit birer varlık olduklarını 
söyledi» diyor ve yanında 7 kişi var. 

Muhterem milletvekilleri, kamadan çıkma
dan çocuk ölmüştür. 

Şimdi, hastanede yatan bir hastanın duru
munu konuşmak üzere hastanın babasını mua
yenehanesine çağıran bir hekim; muayenehane
sinde, Devletin hastanesinde yapacağı ameliyat 
için 4 000 lira alan bir hekim,, çocuğu komadan 
kurtaramaz, durumunu soran bir milletvekili 
bahane edilerek, bütün milletvekillerine hasta
ne koridorunda küfreden bir hekim vardır. 
Vatandaşın bunları izah eden dilekçesini Sayın 
Sağlık Bakanına tevdi ettim; 15 gün oluyor. 
Zannederim Sağlık Bakanlığı yönünden gere
ken işlem yapılmaktadır. Ancak, bu hekim elan 
vazife başındadır. Aldığımız malûmata göre, bu 
hastanede (Atatürk 'Sanatoryumunda) Dr. Kor
yak tarafından yapılan ameliyatlar daima dışar-
da pazarlık mevzuu edilmekte ve para veril
mek suretiyle ameliyatlar yapılmaktadır. 

Sözlerimi şöyle bağlayacağını : 
Bir para alma mevzuu vardır, bir ölüm mev

zuu vardır, bir küfür mevzuu vardır. Gereken 
işlemin yapılmasını temin maksadıyle bunları 
ilgili makamlara duyurmak için bu sözü aldım. 
Sayın Sağlık Bakanf Kemal Demir'e tevdi etmiş' 
olduğumuz Dursun Uzun'un dilekçesinin bir 
sureti de elimdedir, şimdi Meclis Başkanlığına 
tevdi ediyorum; gereken işlemin yapılacağını 
ümit eder," hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Meclis Başkan
lığının da vazifesi var bunda. 

BAŞKAN — Sayın Şevki Güler'in Millet 
Meclisimiz ve milletvekillerimizle ilgili beyanı 
üzerimde Başkanlık Divanımız hassasiyetle du
racaktır. Arz ederim. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Hassasiyetle de
ğil, süper hassasiyetle durması lâzım Sayın Baş
kan. 
• BAŞKAN — öyle bir deyim.. 

Sayın Baihattin Uzunoğlul. Yok. 
Sayın Musa Doğan?.. Yok. 

2. — Zfrfa Milletvekili Necati Aksoy'un, 'Si
verek'te polisler tarafından öldürülen tf)ir vatan
daş hakkındaki gündem dışı demeci ve Devlet 
Bahanı Doğan Kitaplı'nın cevabı. 

BAŞKAN — Siverek'te polisin bir vatandaşı 
öldürmüş olması hasebiyle taihaddüs eden hadi
seler üzerinde Sayın Necati Aksoy gündem dışı 
kısa bir süz istemiştir. 

Sayın Aksoy, buyurun. 

— 600 
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NECATİ AKSOY (Urfa) — Saym Başkan, 
sayın milletvekilleri, 

Urfa'mn Siverek İlçesinde keyfî olarak po
lisin bir vatandaşı öldürdüğü halb erini, dünkü 
ıgazetelerde ben de sizler gibi okudum. Bu gaze-
to havadisi üzerine, gerek resmî, gerek gayrıres,-
mî çevrelerden aldığım bilgiyi Yüce Heyetinize 
arz etmek için söz almış bulunuyorum : 

Besmî makamlardan aldığım malûmatı ay
nen. arz ediyorum i 

ıl'7 .12 . 1972 Pazar günü Siverek'te bir va
tandaş karakola giderek hayatının tehlikede 
olduğunu ve kendisinin korunmasını ister. Ka
rakoldan bir polis ekibi, bu vatandaşı tehdit 
eden kişiyi karakola celbetmek için, vazifelen
dirilir. Polisler Hayriye Mahallesinde bu şahıs
larla karşılaşır. Polisleri gören bu şahıs kaçar
ken polisler ateş açar ve Mehmet Marangoz ad
lı 32 yaşındaki vatandaş polis kurşunuyle ya
ralanır. Polisler tarafından hastaneye kaldırı
lır, hastanede vefat eder. Resmî makamlardan 
aldığım bilgi bu. 

Çok itimadettiğim, inandığım gayrıresmî 
makamlardan aldığım bilgileri de Yüce Heyeti
nize arz ediyorum; 

117 . 12 . 1D72 Pazar günü içkili olarak, yani 
sarhoş olarak dolaşan polis Halis Bay, Zekeriya 
Tuna ve Necdet özsönmez adındaki üç polis, 
Siverek'in Hayriye Mahallesinde karşılaştıkları 
Mehmet Marangoz adındaki vatandaşla müna
kaşa ederler. 3 sarhoş polisin şerrinden kurtul
ma kiçin uzaklaşan Mehmet Marangoz'a polis
ler geri dönmesini emreder. Dayak yiyeceğin
den korkan zavallı vatandaş kaçarken sarhoş 
polisler arkasından yaylım ateşi açarlar ve ar
kasından aldığı isaibetle vurularak yere yıkılır, 
derhal ölür. Polisler maktulün cenazesini bir je-
epe koyarak, adliyeyi haıberdar etmeden, önce 
karakola, bilahare karakoldan alarak hastaneye 
-götürürler. Hastanedeki nöbetçi doktor hadise
yi Cumhuriyet Sovcılığma iletir. Cumhuriyet 
Savcısı hastaneye gelerek, hastanın ölü olarak 
getirildiğini doktorun ifadesinden tespit eder, 
bilahare hadise mahalline gider ve yaptığı tah
kikat neticesinde olayla ilgili olarak 'Siverek 
iSavcısı Kemal Kasalboğlu şu bildiriyi neşreder: 

«Eldeki delil ve şahitlerin ifadesine göre, 3 
polis memuru (içkili vaziyette bulunan 3 polis 
memuru) münakaşa ettikleri Mehmet Maran-

goz'un olay yerinden uzaklaşmasına sinirlenerek 
kendisine ateş açmış ve öldürmüştür.» 

Adliyeye sevk edilen polis memurları tutuk
landıktan sonra, jandarmalar tarafından ceza
evine »gönderilirken polis arkadaşları tarafından 
jandarmanın elinden zorla alınarak, Siverek 
Cezaevine gönderilmesi gerekirken, Urfa'ya ka
çırılmıştır. Hadiseye müdahale eden Siverek 
Cumhuriyet .Seveılığı Urfa Cumhuriyet Savcılı
ğına talimat vererek Urfa'da bunları yakalat
mış ve Urfa'da tutuklanmıştır. Siverek İnfaz 
Savcılığının isteği üzerine ve benim müdahalem 
üzerine dün bu katil polisler Urfa'dan Siverek 
Adliyesine sevk edilmişlerdir. 

Katil polislerin Urfa'ya kaçınıldığını duyan 
Siverek'li hemşehrilerim bu hareket karşısında 
şaşkına dönmüş, ikinci günü dükkânlarını aç
mayarak hadiseyi sessizce protesto etmişlerdir. 
Urfa Adliyesine teslim edilen polisler tutukla
narak dün Siverek'e gönderilmiştir. Katil polis
lerin tutuklandıklarını ve Siverek Cezaevine ia
de edildiklerini duyan halk, «Yaşasın adalet-» 
diye adliye lehine tezahürat yapmış, bunu bile 
bile hazmedemeyen Siverek Polis Teşkilâtı, hal
ka galiz küfürler yaparak, «Komünist Siverekli-
ler, kurt Siverekliler, hepinizin ananızı (s.k.) 
ederim» gibi ağıza alınmayacak ve huzurunuza 
getirmekten teeddübettiğim lafları sarf ederek 
copla asil Siverek halkını dağıtmıştır. 

Aziz milletvekilleri; bilirsiniz tek başına 
millî mücadelesini vermiş, civar illerin millî mü
cadelesine katılmış, Çanakkale Harbinde kanını 
akıtmış bu bölgenin asil sakinlerine bu gibi 
Devlet memurlarının hitapları, bizatihi Devlet 
tarafından, bu memlekete bölücülüğü getirmek
tir. Ben huzurlarınızda asil hemşehrilerimi ten-
zdih ederim. 

Hadisenin 3 ncü safhasına gelince, Siverek'
te intişar eden İrfan Gazetesi, hadiseyi olduğu 
(gibi, dün neşretmiştir. Bir kazada neşredilen 'ga
zeteler bütün resmî devaire dağıtılırken Emniyet 
Âmiri, bu hadise gazetede neşredildi, diye kudur
muş ve gazetenin Mesul Müdürü Selâhattin Ti
mur'a haber göndererek «Ya bu gazeteyi top
lattırır veyahut kendisini de geberttiririm» teh
didinde bulunmuş. Bunu duyan gazetenin Mesul 
Müdürü yanma iki avukat arkadaşı da alarak 
Emniyet Âmirini Kaymakama şikâyet etmek 
üzere Kaymaka gitmiş. Tesadüfen Kaymakamın 
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odasında Emniyet Âmiri de bulunuyormuş. -Kay
makamın huzurumda gazeteci arkadaşla Emni
yet Âmiri arasında bir münakaşa, cereyan etmiş 
ve münakaşa neticesinde maalesef Emniyet Âmi
ri, K'aymakaım oda«mda Kaymakamın 'huzurun
da. gazeteciyi de tarta ki amıştır. Bu hadise de 
adliyeye intikal etmiştir. Dün geç vakitlere ka
dar neticesini alamadım, bugün erken saatlerde 
gündem dışı konuşma, sırası hana geldiği için, 
hadise hakkında alacağını mütemmim bilgiyi 
bilâhare ıwx edeceğim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekili!eri, hadise
yi. çok ince bir tahlil ve tetkikten sonra millet 
'kürsüsüne getirmiş bulunuyorum. Vatandasın 
mal ve can emniyetini korumakla mükellef olan 
polisin, bu hadiseyi yapması muhakkak ki, 'be
nim. kadar Yüce Heyetinizi ve dolayısıyle bütün 
Türk. Milletini ve hattâ memleket huzur ve asa
yişini sağlamak için görev yapan emniyet teşki
lâtımın, değerli mensuplarını da üzmüştür. 

Tarafsız Türk adliyesinin kendisine intikal 
eden bu hadise karşısında görevini kısa zamanda 
yerine getireceğinden eminim. Sayın. Hüküme
tin de tahkikatın selâmeti»1 yürütülmesi için ge
rekli teşebbüse acilen geçmesini, üm id eder, hepi
nize saygılar sunarım. (O. H. P. sıralarından 

- alkışlar) 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
•(Samsun) —• Sayın Başkan, bu konuda söz is
tiyorum . 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı Doğan 
Kitaplı, buyurunuz elendim. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rı m. j 

Sayın Aıksoy, Siverek'te vukubujan bir ha
dise dolayısıyle gündem dışı huzurunuzda bir 
konuşma, yaptı. 

Siverek'te bâzı hadiseler olmuştur; ancak, 
şu anda neticesini size verecek durumda, deği
lim. Bu, bir idarî tahkikat meselesidir, adliye 
meselesidir. Şayet, söylenenler Sayın Aksoy'un 
'burada ifade ettiği .gibiyse, bun dam emin olmak 
lâzım ki, gereken yapılacaktır. Şu anda Sayın 
İçişleri. Bakanı bütçe müzakerelerinde olduğu 
için kendisini buraya getirmek imkânım bula
madım. Ancak, kendisi .meselenin neticesini en 
kısa za manda huzurunuza getirecektir. 

'Saygila.il'- sunarım. 
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S. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer'in, büyük şehirlerdeki kava kirlenmesi ve alı
nacak tedbirler konusundaki gündem dışı deme
ci re Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Nuri 
Kod aman oğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Hava kirlenmesi konusu üze
rinde Sayın Hüsamettin Başer, buyurunuz efen
dim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın. Başkan, değerli milletvekilleri; 

-Büyük şehirlerin kış günü en büyük derdi 
hava, kirlenmesidir. Kış gelince İm mesele ele alı
nır, yaz geldiği zaman unutulur. Ben bunun za
rarları üzerinde uzun uzun durmayacağım, yal
nız kısaca, tedbirlerin, neler olduğuna ve ilgili
lerin buna göre hareket etmeleri lüzumuna işa
ret, edeceğim. 

1. — Bvvelâ belediye; üzerine düşeni vazifeyi 
yapmıyor. Ankara'da her sene binlerce bina ya
pılmaktadır. Bilhassa kaloriferli olan bu bina
lar şehrin havasının daha çok kirlenmesine se-
beboluyor. 

Burada, belediyenin yapacağı iş şudur : 
1 . I . l'97o tarihindem itibaren, yapılacak olan 
binalarda, kaloriferlerin fuel - oil teşkilâtlı ol
ması şart koşulacak ve ruhsatnameyi ve iskân 
raporunu buna. göre vereeek. 

2. ----- I fa I en mevcut kömürle işleyen kalori
ferlerin beş sene içerisinde fuel - oile çevrilme
si öngörülmeli ve icabederse bu iş için vatandaş
lara. 5 - (ı sene vadeli olarak bankalardan kredi 
ve ı*i 1 mesi tem iı ı edil m elidi r. 

.">. — Dış ülkelerde olduğu gibi, bacaların 
üstüne elektrik ocağı konmak, suretiyle duman
la rın yakılması lâzımdır. Bunun için de kullanı
lacak elektriğin daha, ucuza verilmesi gerekli
dir. 

4. — En kötü kömürler Ankara'ya gelmek
ledir. Dumanı bol ve kolay yanmayan kömür 
Ankara'ya gelmekte veya getirilmektedir. Bu 
kömürler de. Ankara'nın havasının günden igüne 
daha cok kirlenmesine scbebolmaktadır. 

Şu basit gibi görünen tedbirlere tevessül 
edildiği zıımam, yarı nispette de olsa, kirli hava. 
temizlenmiş olur. Takdir ilgililere aittir. 

Saygılar sunarım. 
•ENERJİ VN TABİÎ KAYNAKLAR BA

KANİ NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — 
Sayın Başkan, söz rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sayın Nuri Kodaımanoğlu, buyurunuz efen
dim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAK LAK BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) '— Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

G-erçekten, aziz arkadaşımızın belirttiği gibi, 
Ankara'da hava .kirlenmesi tehlikeli bir sınıra 
gelmiştir ve burada yaşayan .1,5 milyon Anka
ralı bundan sıkıntı çekmektedir. Tahmin ede
ceğiniz gibi, yıllar yılı, hattâ Cumhuriyetin 
kurulduğundan bu yana Ankara şehrinin böyle 
•bil* meselesi hesaba katılarak şehirleşme yö-
nmden gereği gibi kurulamamış olması yanın
da dumansız yakıt meselesinin de çözülememiş 
olması gibi sebepler bu neticeyi hâsıl etmiştir. 

Hükümet bu konuda daha fazla gecikmeyi 
önlemek amacıyla yakıt işlerinden sorumlu 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının koor
dinatörlüğünde Hükümet seviyesinde bir komis
yon kurarak, gerekli kararların süratle alınma
sına çalışmıştır. 

İlk neticeleri kısaca söylemek istiyorum: Bu 
konuda kısa vadeli tedbirler vardır, uzun va
deli tedbirler vardır. Kısa vadeli tedbirlerin bir 
ıkısmmı değerli arkadaşım saydı, daha birçoğu
nu biz bu yıl meriyete koyduğumuz bir yönet
melikle tespit ve ilân ettik. Belediyenin ve vilâ
yetin bundan böyle daha iyi yakma ve az ya
kıt kullanmayı gerektirecek tesisatın yapılması 
ve bina mimarisinde buna dikkat edilmesi, iyi 
yakıt yakma işinde dikkatli olmayanların tec
ziyesi gibi birtakım tedbirler bu yönetmelikte 
öngörülmüştür. Ne var ki, bu geçidi ve kısa va
deli tedbirler meseleyi kökünden çözmeye yet
mez. Kökünden çözmek için Ankara şehrini çok 
daha büyük tedbirlerle bu kirli havadan kur
tarmaya çalışmak lâzımdır. Bunların başlıca 
ihtimalleri şöyledir : 

ıBir defa şu anda yakılan ve içinde % 4 ora
nında kükürt bulunan fuel - oil yerine, kükürtü 
düşük olan fuel - oil ithal ederek zehirlenme 
şartlarını mümkün olduğu kadar azaltmak bir 
tedbirdir. Ancatk, bunun için 15 - 16 milyon 
liralık bir yatırım ile İzmit'te ve Ankara'da 
özel depolar, tanklar inşa etmek lâzımdır. Bu 
yolda gerekli önhazırhklar yapılmıştır, ilk fi
zibilite raporu hazırlanmıştır. 
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Diğer taraftan dumansız yakıt, kömür elde 
etmek meselesi vardır. Bu, teknolojisi oldukça 
güç bir iştir. Yurdumuzda ve yurt dışındaki 
lâboratuvarlarda bizim linyitlerimizden duman
sız yakıt imal etmek için ciddî araştırmalar 
yapılmıştır. Lâboratuvar safhasında başarılı ol
duğunu haber vcrdbilirim. Ancak, bunun sa
nayie intikalinin fizibil olup olmadığı" meselesi 
uzmanlar arasında tartışma konusuydu. Bunu. 
çözmeye çalışıyoruz. Fakat her halükârda linyit 
kömürlerini kurutarak buharından ve bir mik
tar dumanından arıtarak, daha iktisadî bir ya
kıt haline getirip Ankara'ya şevket mek ilk alın
ması gerekli tedbirlerden olarak görünmektedir. 

Bir diğer tedbir, Ankara Belediyesinin fizi
bilite raporunu hazırlattığı havagazı "yoluyle 
bâzı binaları ve bâzı semtleri ısıtmaya çalış
maktır. Bu konuda hiç, şüphesiz büyük yatırım
lar gerekiyor. Ancak, bu büyük yatırımların 
peyderpey yapılması hususunda Hükümet ka
rarlıdır. 

Kanatimiz odur ki, dünyanın diğer büyük 
şehirlerinde olduğu gibi, bir tek tedbirle bir 
şehri kötü hava, şartlarından kurtarmak müm
kün olmuyor. Bu arza çalıştığım tedbirlerin 'ta
mamını kendi ekonomik şartlarımıza uydura
rak birlikte kullanmak ve işletmek, dolayısıyle 
bunların yardımıyle Ankara havasının daha ra
hat yaşanır bir hale getirilmesini sağlamak ge
rekiyor. Tahmin ederim ki, önümüzdeki gün
lerde, Hükümet adına alınmış kararlar ayrıca 
ilân edilecektir. 

Teeş'kkür ederim. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

4. —'Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığının, 
(hımhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgü-
neş'in, 633 \sayili \IHyanet İşleri Başkanlığı ku
ruluş ve görevleri hakkındaki Kanunda deği
şiklik ''yapılmasına, dair Jtanun teklifinin, %u ko
nu ile ilgili kurulmuş ^bulunan ıGeeici Komisyon
da \görüşülmeswe \dair tezkeresi (2/646, 3/981) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Komisyonu. Baş
kanı tarafından verilmiş bir önerge vardır, .oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza 
tevdi buyurulan Cumhuriyet Senatosu, Tabiî 
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Üyesi Mehmet Özgüneş'in, 633 sayılı Diyanet 
İşleri Başkanlığı Kuruluş ve görevleri hakkın
ca Kanunun bâzı maddelerinde ve Kanuna bağ
lı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapılması, bir 
bendinin, kaldırılması ve bu kanuna üç geçici 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifinin, 
bu konu ile ilgili kurulmuş bulunan geçici ko
misyonda görüşülmesi Komisyonumuzca uygun 
görülmüştür. 

Bu dosyanın mevzuubahis geçici komisyona 
havale edilmesini arz ederim. 

Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 
İstanbul (Milletvekili 

Prof. Dr. Mehmet Yardımcı 
BAŞKAN — Bahsi geçen dosyanın kurul

muş bulunan geçici komisyona havalesi tekli
fini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka-
fbul etmeyeler... Kabul edilmiştir. 

1. — Madencilik [ Reformu '' kanun tasarısı 
ile \C. Senatosu Giresun İÜyesi İhsan Topaloğlu 
ve 136 mvkadaşının, Maden İsleri Genel Müdür
lüğü kuruluş <ve görevleri lhabki7ida ive 6309 sa
yılı Maden {Kanununun bâzı maddelerinin (de
ğiştirilmesi, taynı {kanuna bâzı Imaddeler eklen
mesine {dair, €. Senatosu Çanakkale Üyesi )Zi-
ya Termen foe 22 arkadaşının, Madencilik \Re-
formu [kanun teklifleri \ve \83 mumarah {Geçici 
Komisyon raporu (S. [Sayısı •: 773) (X) 

BAŞKAN — Genel Kurulca ka'bııl edilen 
Çalışma takvimimiz gereğince Madencilik Refor
mu kanunu tasarısı üzerindeki müzakerelerimi
ze devam edeceğiz efendim. 

ıSöz sırası Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sayın Nuri Kodamanoğlu'nun, buyurunuz 
Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Madencilik Reformu kanunu tasarısı üzerin
deki dünkü müzakereler, zannediyorum ki, me
selenin mahiyetini gereği g-ibi Yüce Meclise 
açıklamak için kâfi bir .şümulde olmuştur. An
cak, dünkü mütalâalar arasında, zabıtlarda dü-

(1) 773 S. Sayılı {basmayazı 24 ncü Birle
şime aM tutanağın^muna 'eklidir. 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Büldanlı'nın, 
1462 sayılı Harb ^Okulları Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifini geri aldığına dair önergesi (2/654, 3/353) 

BAŞKx\N — Muğla Milletvekili Sayın Ah
met Bııldanlı tarafından verilmiş bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Mukaveleli Subay Kanununun kabul edilme

si istenirken, «Harp Okullarına liselerden öğ
renci alınmasın» demek yanlış olacağından, 
(2/654) esas numaralı kanun teklifimi geri alı
yorum. 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

BAŞKAN — Teklif komisyondadır, talep 
üzerine geri verilecektir. 

izeltilmesine ihtiyaç gördüğüm iki noktayı kısa
ca arz etmek için huzurunuzu işgal ediyorum. 

Bunlardan birisi; tasarının kim tarafından 
hazırlandığı ve nasıl sevkedildiğiyle ilgilidir. 
öerçeikten, Birinci Erim Hükümetinde o zaman 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı olan Sayın 
Topaloğlu ve arkadaşları bir tasarı taslağı ha
zırlamışlardır. Bu taslak o zamanki Hükümet 
tarafından Meclise sevkedilmiştir; bilâhara 
İkinci Erim Hükümeti kurulmuştur: İkinci 
Erim Hükümeti ibu tasarı taslağı üzerinde yeni
den çalışmalarda bulunmuş ve birtakım de
ğişiklikler yaparak Yüce Meclise sevketmiştir. 
Ancak, müzakeresi tamamlanamayan t>u tasarı 
Melen Hükümetine intikal etmiştir. 

ISaym Melen Hükümeti kurulduğunda iki 
yol vardı1: Ya bu tasarıyı geri alıp yeniden ha
zırlamak ve Meclise sunmak veya tasarıyı be
nimseyerek Meclislerde, 'birlikte yapılacak ça
lışmalar sonunda, olgunlaşmasını sağlamak. Biz, 
bildiğiniz gibi ikinci yolu seçtik. Çünkü, bir 
tasarıyı geri almak, yeniden tanzim edip Mec
lise sunmak çok zaman alacaktı. Halıbüki, re
formların tahakkuku için önümüzde çok kısa 
vakit vardı. O halde, bürokrasinin kaybettire
ceği zamanı kazanmak amacıyle tasarı .benim
senmiştir ve peyderpey bütün merhaleleri içe
risinde çalışarak tasarıyı yurt yararına uygun 
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bir "hale getirmeye gayret ettik; bunu böylece 
tashih etmek istiyorum. 

Düzeltilmeye muhtaç ikinci önemli nokta, 
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün dün 
ıburada, maden imeselesin.de mülkiyeti reddet
miş olmasına rağmen, Devlet eliyle işletme 
noktasında sürekli kamulaştırma, tabirini kul
lanmasıdır. Bilindiği gibi kamulaştırma, Ana
yasamızın 38 nci maddesiyle tanzim edilmiştir 
ve «Devlet ve kamu tüzel kişileri, kamu yara
rının gerektirdiği hallerde, karşılıklarını peşin 
ödemek şartı ile, özel mülkiyette bulunan taşın
maz malların kanunda gösterilen esas ve usul
lere göre, tamamını veya bir kısmını kamulaş
tırmaya veya bunlar üzerinde idarî irtifaklar 
kurmaya yetkilidir» denilmiştir. 

Demek oluyor ki, kamulaştırma, bir gayri-
fmenikulün mülkiyetine salıibokna halinde va
rittir. Oysa Anayasamızın 130 ncu maddesi, 
madenlerin mülkiyetinin Devlete aidolduğunu, 
sarahatle belirlediği için burada bir kamulaş
tırma mevzuubahis değildir. 

HÜDAt ORAL (Denizli) — Sayın Bakan, 
tesislerden bahsettik, kamulaştırmayı izah et
tik ; yanlış tefsir etmeyiniz lütfen. 

BAŞKAN — Sayın Oral, müdahale etmeyi
niz lütfen. 

HÜDAt ORAL (Denizli) — Sayın Bakan
dan sonra söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Söz sırası var efendim, sizi do 
yazalım. 

Devam buyurunuz Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA-
NI NURİ KODAMANOÖLU (Devamla) — Şu
nu da ifade etmekte fayda vardır: Bir maden 
işletmesinin mülkiyeti tamamıyle Devlete ait
tir. Binaenaleyh, Devlet, özel teşebbüs elinde 
bulunan bir yatağın işletme iznini geri alır, 
kamulaştırmaz. Bu noktanın önemi vardır, ileri
de hukukî tartışmalarda Yüce Meclisin nasıl 
düşünerek bu meseleyi tanzim ettiği konuşuldu
ğunda zabıtlarda bu gerçeğin yer alması çok 
yarar sağlayacaktır. Onun için, dikkat buyur-
duysanız, bendeniz bütün beyanatımda, Meclis 
içinde ve dışında, sürekli ve dikkatli olarak iş
letme ve arama izninin geri alınmasından söz 
etmişimdir. 

Yine, tartış malar arasında devletleştirmeden 
söz eden arkadaşlarımız da olmuştur. Bu itibar

la o noktada da bir açıklama yapmakta fayda 
görüyorum. 

Bilindiği gibi, devletleştirme Anayasamızın 
39 ncu maddeisinde yer almaktadır ve «Kamu 
hizmeti niteliğini taşıyan özel teşebbüsler, ka
mu yararının gerektirdiğıi hallerde gerçek kar
şılığı kanunda gösterilen şekilde ödenmek şar-
tıyle devleitleş/tirilelbilir» diyor. 

Burada da mevzuubahsolan bir kamu hiz
metinin Devlete inhisar ettirilmesi keyfiyetidir. 

' Binaenaleyh, bu meselede, bir devletleştirme de 
bahis mevzuu değildir. Öyleyse, gerek bor tuz
larının, gerek linyit yataklarından elektrik üre
timi için gerekenlerin Devlete intikali muame
lelerinde hareket noktası, mülkiyetin Devlete 
aidolduğu ve bunun bir işletime izninin yer al
masından ibaret bulunduğu keyfiyetidir. 

Meseleyi şu veya bu zata bir hata izafe et
mek için arz etmiyorum, tabirler böyle geç
tiği için, ileride yorumlar yönünden bir yan
lış anlamaya sebebiyet verilebilir. Tashih etmek
tir muradım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın Esat Kıratlıoğlu, buyurunuz efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA EıSAT 
KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Dünden beri huzurunuzda görüşülmekte 
bulunan Madencilik Refonmu kanunu tasarısı, 
Hükümetin getirmiş olduğu tasarının Komis
yondaki değişiklikleriyle, dünden beri huzuru
nuzda görüşülmeye başlanan şekli, muhakkak 
ki, daha evvel de Türk efkârı umumiyesinde bâzı 
yankıların yaratılması babında özel gayret sar-
fedildiği cihetle bilhassa Meclis müzakereleri 
ehemmiyet keşfetmektedir. Öyle ki, bu mesele 
kamu efkârına, sanki Adalet Partisi reform
lara karşı gelmek durumundadır, sanki Ada
let Partisi Türk millî menfaatinin âdeta kar
şısında bulunur şekilde gösterilmekte ve öyle 
cümleler, öyle lâflar kullanılmaktadır ki, bir
takım çıkar çevrelerine de sanki Adalet Par
tisi kanahyle yarar temin edilmektedir. Bu 
imaj yayılmak istenmekten öte millî menfaat
lerin âdeta aleyhinde bulunulmuş gibi, Adalet 
Partisi sanki millî menfaatin aleyhinde bulun
muş gibi bu havayı yaymakta da birtakım çev
reler her nedense yarar arzu etmektedirler ki, 

— 605 — 

http://imeselesin.de


M. Meclisi B : 25 21 . 12 . 1972 O : 1 

hakikaten Türk efkârı umumiyetine tamamen I 
başka şekilde aksettirilmek durumuna getiril
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, peşinen şunu ifade 
etmek: isterim ki, dün burada, Adalet Partisi 
Grubu adına konuşan sayın sözcülerimiz ariz 
amik ıbu meselenin üzerinde durmuşlar ve Ada
let Partisinin memlekete yarar teımiıı *edeoek hiç 
bir reformun, gerek tasarısının, gerekse aslî 
şeklinin aleyhinde olabilmek durumu şöyle dur
sun, millî menfaati yurt yararına temin edecek 
her türlü teşebbüsün ele alınmasında Adalet 
Partisi, belki de bu işi biz yaparız düşüncesin
de bulunan birtakım kimselerden katlbekat ar
zuya mâliktir. Çünkü, Adalet Partisi gücünü ve 
kuvvetini halktan almaktadır. Bunun ise, hal
ka bir hizmet olduğunu düşünerek bu mesele 
üzerinde Adalet Partisinin ne kadar hassas 
davrandığını anlamak zor olmasa gerektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu meseleye bu şekil
de temas ettikten sonra, elbetteki neticeye daha 
kolay varılabilir ümidiyle hadisemin, daha doğ
rusu Maden Reformu kanun tasarısının öngör
düğü durumların, Hükümet tarafından getiri
len durumların ve bizim görüşümüzün, Meclis
teki müzakere tarzının umumî havası üzıerinde 
herhangi bir şekilde yanlış bir anlaşılmaya fır
lat vermemesi bakımından bâzı noktaların ra
kam olarak ifadesinde fayda mütalâa etmekte
yim. Zira, bilinen bir gerçektir, belki malûmu 
ilâmdır ama, tekrarında hasen mütalâa etmek
teyim. 

İngilizlerin meşhur istatistik mütehassısı 
Lord Kelvin der ki: «Eğer bir şeyi rakamla ifa-. 
de edebiliyorsanız, o şey hakkında malûmatınız 
vardır demektir. Eğer rakamla ifade edemi
yorsanız, malûmatınız yoktur demektir.» 

Biz, herşeyden evvel burada meselenin ra
kamla dökümünü yaparsak, birtakım demago
jik konuşmaların veyahut da Adalet Partisine 
karşı Ibu türlü müdahalelerin ne kadar yersiz ve 
lüzumsuz olduğunu ortaya koymak bakımından 
fayda mütalâa etmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'mizin elbet
te ki, enerji davasında büyük bir mesafe katct-
•mesi icabetmektedir. Bunu şimdi anlamak duru
munda bulunan kimselerin, geçmişi gözönüne 
getirmek suretiyle duruma şöyle bir nazar atar
larsa, bu hususta Adalet Partisinin öncülük yap
mış olduğunu göreceklerdir. | 

Enerji davası elbette bir milletin can da
marıdır. Enerjisini halletmeyen bir millet, en
düstrisini halledemez. Endüstrisini halletmeyen 
bir millet ise yüksel eınez. Öyle ise, bir milletin 
yükselebilmesi için ananokt ahırdan ve belki de 
başlıcalarından bir tanesi olan enerji davasını 
halletmektir. 

Değerli arkadaşlarım, 1.950 yılma kadar 
bütün Türkiye'de 40 bin köyden sadece 154 köy
de elektrik vardı. 1965 yılma kadar bu miktar 
300'e yükselmiştir. 1965 yılında iktidara gelen 
Adalet Partisi, enerji davasına getirdiği üstün 
kapasite neticesinde elektriğe kavuşmuş 300 
Türk köyünü 3 000'e yükseltmiş ve 1 500 ilâ 
2 bin tane köyünü de elektriğe kavuşturmak 
üzere ihale yapmış veyahutta inşaata fiilen baş
lanmak durumunu temin etmiş bulunmakta idi. 
Bugün falan yerde, filân yerde açılan köy 
elektrifikasyonu, Adalet Partisi iktidarı zama
nında başlanmış bulunan köy elektrifikasyonu 
inşaatının bitmiş neticeleridir. Hele hele enerji 
meselesi hallolmadan, ifade ettim; bunların 
netice alması mümkün değildir. 

Enerji kapasitemiz acaba nedir diye bakıyo
ruz; 1965 yılma kadar Türkiye'nin topyekûn 
enerji istihsali 4,5 milyar kilo\vat/saat, Ada
let Partisi 1970 yılında iktidardan ayrıldığı za
man Türk enerji kapasitesini 8,5 milyar kilo-
wat/saate fiilen yükseltmiş olarak devretmiştir. 
Dün Sayın Bakanın burada ifade ettiği gibi, bu 
rakam bugün 10,5 milyar kilowat/saate yüksel
miş ise, işte bu da Adalet Partisi iktidarı za
manında enerji davasının bitmiş neticesidir. 
Yani, fiilen 1972 yılında, Adalet Partisi İkti
darı zamanında alman tedbirlerin bitmiş neti
ce siyi e 10,5 milyar kilowat/saate yükselmesi 
temin edilmiştir. 

ıÇok kıymetli arkadaşlarım, enerji davasında 
Adalet Partisinin görüşünü bu şekilde nokta
ladıktan sonra, gelelim bundan sonra yapabile
ceğimiz işlerin durumuna. 

Adalet artisi, yine enerji meselesini 1980 yı
lında 20 milyar kilovat/saat olarak öngörmüş
tü. Bu rakamları çok, ama çok aşmak mecbu
riyetindeyiz. Zira, Adalet Partisi, Türk millî 
ekonomisinde enerji davasının ne kadar geri 
kalmış bir durumda olduğunu anlamış ve buna 
hız vermişti. 1968 yılındaki bir istatistiki rakam, 
Batı Berlin şehrinin elektrik istihlâkinin 6 
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milyar kilowat/saat olduğunu göstermektedir. 
Koskoca Türkiye Cumhuriyetinin, 35 - 38 mil
yonluk Türkiye Cumhuriyetinin enerji davasını 
değil 20 milyarın üstüne, 100 milyarın üstüne 
çıkmamak mıedburiyeti vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bu bakımdan, kömür 
ile enerjinin durumunu ve aynı zamanda Tür
kiye'deki kömür rezervinin, üretiminin netice
sini rakamlarla şöyle bir gözümüzün önüne ge
tirelim : 

Çok kıymetli arkadaşlarım, kömürden ener
ji istihsali, bilen kimseler tarafından malûm 
olduğu veçhile, şu şekildeki bir sırayı takibet-
mök durumundadır : 

Herşeyden evvel enerji, hidrolik bir istihsal 
neticesinde sağlanır ve ara enerji santralleri 
olarak diğer termik santrallerden istifade et
mek durumu hasıl olur. Hidrolik santraller 
uzun bir inşaat sahasını icabettirdiği için, ara
daki kısa mesafeleri kaptmak durumu itibariyle 
termik santrallere ihtiyaç vardır. Termik sant
raller içerisinde en iktisadî olanı, daha ziyade 
petrole dayanan termik santrallerdir. Ondan 
sonra kömür düşünülebilir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Türkiye'mizin 
sanki enerji davasının yalnız ve yalnız kömü
rün termik santraller hizmetine getirilmesi su-
ı etiyle halledileceği ve bunun ötesinde de özel 
teşebbüsün elinde buulnan kömürler eğer alı
nır ise, Türkiye'nin enerji davasının hallolaca
ğı imajı da yayılmak istenmektedir. Şimdi, du
rumun ne olduuğnu, işin başında açıkladığım 
gibi, şöyle rakamlara vurmak suretiyle bir göz 
geddirelim ve neticeye bir bakalım, nedir aca
ba ç Hakikaten böyle midir? Eğer böyle ise bu 
duruma istekli olmayan, bu duruma arzulu ol
mayan hiçbir Türk Vatandaşının ve hiçbri par
lamenterin bu çatı altında veyahut da Türk: 
yurdu üzerinde bulunması mümkün değildir 
eğer hakkiat böyle ise. Bakalım hakikat nedir? 

Değerli arkadşlarmı, burada dün çeşitli ra
kamlar verildi. Ben, resmî istatistiklere ehem
miyet veren ve ona dayanan bir görüşün temel 
tutacağı düşüncesiyle bunu resmî istatistiklere 
dayandıracağım. (Elindeki kitabı göstererek) 
Elimde bulunan şu gördüğünüz pembe renkli 
broşürümsü bir kitap; bundan (5 - 7 ay evvel, 
Maden Reformu kanun tasarısı geçici komis
yonda konuşulurken, zamanın Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı Nezih Devres'e tevcih edi
len suallerin neticesinde, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı ilgilileri tarafından hazır
lanıp, komisyonun üyelerine verilmiş olan bir 
broşürdür. Bu komisyonun, çeşitli partilere 
mensup üyelerinin elinde bulunan ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ilgililerinin de ken
dilerinin hazırlamış olması bakımından, elle
rinde bulunması icaibeden bir broşürdür. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grutou adına konu
şan Zonguldak Milletvekili Sayın Hüseyin Bay-
türlk dün burad bâzı rakamlar verdi. O rakam
lar, elbe'tteki kendisinin hususî olarak, özel gay
ret sarfederek bulduğu rakamlardır. Ben arka
daşımızın gayretini veyahut da fkirini, herhan
gi bir şekilde küçümseyici bir nokta olarak 'bu
rada ele almayacağım. Yalnız rakam olarak 
kendisi vermiştir. Biliyorsunuz, bundan bir 
müddet evvel bir televizyon konuşmasında Ba
kan rakam olarak vermişti. Ben o zaman bu
nun ya.nlüş olduğunu ifade etmiştim ve Sayın 
Bakana o zaman, «şu anda elimde broşür yok. 
Fakat, verdiğiniz raikam öyle değildir. Aslında 
şudur. Eğer bunun aksini yarın siz ispat ede
bilirseniz, o zaman bunu katamoyuna açıklarsı
nız» demiştim. 

Ben burada bunu söylemekle Sayın Bakanı 
bir töhmet altında bırakmak istemiyorum. İnsan 
yanılalbilir. Yani yanılma'k, insanların elbetteki 
özel bir durumudur; herkes yanıla'blilir, hen de 
yanılabilirim. Bundan dolayı Sayın Bakanı bir 
töhmet altında bulundurmuyorum; hiç kimseyi 
töhmet altında bulundurmuyorum. Ama, gerçek 
rakamım ne olduğunu görmek arzusu ile bunu 
(Söylüyorum. «Bu rakamın da, Bakanlığın, yani 
Nezhi Devres'in hazırladığı bir broşür oldu
ğunu ifade ediyorum. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; burada Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü, «Kamu elin
de 3,5 milyar ton kömür - muhtemel ve görü
nür rezervlerin hepsi de dahil - vardır ve özel 
sektörün elinde 1060 000 000 ton - yanlış anlama-
dımsa - görünür ve muhtemel rezerv var. Hele 
hele özel sektörün elinde bulunan görünür re
zerv 363 milyon tondur» demişti. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — «343 
milyon» dediiim. 

A. P. GRUBU ADINA ESAT K1RATLI-
OĞLU (Devamla) Yahut da 343 milyon, evet. 
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Ama, 1 060 000 000 ton görünür ve muhte
mel rezervden bahsettiler. 

Değerli arkadaşlarım; şimdi benim elimde 
bulunan broşürde bir şema var. Bu şemada, 
«Belli - başlı maden kömürü işletmelerinin re
zerv durumlarını gösterir listedir.» diyor ve 24 
tane saymış. Bunun içerisinde TKİ'nin ismi de 
de var. TKt kısmını çıkartıyorum. Çünkü, 
TKİ'nin elinde zaten daha başka, koskoca bir 
Zonguldak havalisi, biraz sonra temas edece
ğim, büyük Elbistan rezervi var. Bunlar hariç, 
şuradaki verilen rakamları topladıktan sonra 
elime geçen yekûn şudur: 

Özel sektörün elinde bütün Türkiye'de - arzu 
edildiği takdirde özel sektörün isimini de zikret
mek suretiyle nerede olduğunu da söyleyebili
rim - muhtemel rezerv, görünür değil muhterem 
milletvekilleri «muhtemel rezerv» olarak 145 
milyon ton gösterilmektedir. 

Görünür rezervler ayrı bir tarafta gösteril
miştir. Bu muhtemel rezervleri yukarda aşağı
ya aynen ve isim zikretmeden okuyacağım. Ar
zu edildiği takdirde isim de zikredebilir. Şimdi 
şu okuyacağım rakamlar özel sektöründür ve 
topyekûn bir ifade ile muhtemel rezerv olarak 
ifade edilmiştir: 

1 950 000 ton 
2 800 000 » 
7 000 000 » 

18.000 000 » 
4 000 000 » 
4 000 000 » 

10 000 000 » 
30 000 000 » 

296 000 » 
1 179 000 » 

560 000 » 
1 000 000 » 

408 000 » 
6 500 000 » 

21 000 000 » 
80 000 000 » 

145 000 000 » 
5 000 000 » 

Özel teşebbüsün elinde bulunan muhtemel 
rezervlerin durumu budur. Görünürü bir tara
fa bırakın, görünürler daha düşük rakamlarla 
ifade edilmiştir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; yine termik 
santraller üzerinde alâkası bulunan kimseler ga- | 

yet iyi bilirler ki ; termik santrallerin rantabi-
litesi nedir ve ne kadar güçte bir termik sant
ral kurulduğu takdirde rantabl olabilir? Bunu 
da bilmek lâzım gelir. 

Bilindiği üzere, termik santrallerin rantabl 
bir durum gösterebilmesi için 500 000 Kw. üs
tünde gücü olması lâzımdır. 500 000 Kw. m 
civarında gücü olan bir santralin ise istihlâk 
ettiği kömür miktarı 7 - 8 milyon ile 10 milyon 
ton civarındadır. Dün Sayın Bakan kendisi de 
resmî ağız olarak buradan ifade etti: «Elbis
tan'da bulunan kömür rezervi - ki ona temas 
edeceğimi arz etmiştim - orada kurulacak 
500 000 Kw. lık bir güç gösteren santral, sene
de 15 ilâ 16 milyon ton kömür istihlâk edecek
tir» dedi. 

Demek ki, aziz arkadaşlarım, kömürün kalo
risi ve karakteristik durumu itibariyle 50Ö 000 
Kw. gücü bulunan bir santralin işleyebilmesi 
için, senede asgari 7 - 8 milyon ton kömüre ih
tiyaç vardır ve bir termik santralin de değer 
taşıyabilmesi ve rantabl olabilmesi için en az 
500 000 Kw. lık bir güce sahibulması lâzımgc-
lir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi sorarım: Şu özel 
teşebbüsün elindeki bir saha hariç, hangisinin 
bir termik santral kurulmasına muhtemel re
zervi - bırakınız görünür rezervini - kâfidir? 
Bunları bilen, rakamları da bilen bir insan için, 
anlamamanın mümkün olmayacağını bilmekte
yim. 

Değerli arkadaşlarım, hakikat budur. Şimdi 
burada, «özel teşebbüsün elinde bulunan lin
yitler, kömürler» diye yaygarayı basıp, «Bun
dan da termik enerji istihsal edeceğim» deme
nin, istatistik malûmatı ile ve hele hele Türki
ye gerçeklerini bilmekle uzaktan ve yakından 
bir alâkası olmamak lâzımgelir. 

Değerli arkadaşlarım, hakikat bu iken, ka
muoyunu bulandırmakta; Adalet Partisini, mem
leketin gerçeklerini bilen Adalet Partisini güya 
buna karşı imiş, diye göstermede bir mâna var 
mıdır'? Bundan ne gibi bir yarar mütalâa edi
lir? Bunu anlamak cidden mümkün değildir. 

Benim elimde bulunan rakam, Devletin elin
deki rakamdır. Şimdi Devlet, elinde bulunan 
bu istatistik! rakamı değerlendirebilmek gü
cünden mahrumdur, deyemem; mümkün değil-
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dir. Ama, rakamları sanki bilen insanlar yok
muş, gibi, başka türlü göstermenin de mümkün 
olamayacağını ifade etmek isterim. Zira Ada-" 
let Partisi olarak biz, memleketin yükselmesi 
mücadelesinde, ortaya koymuş olduğumuz al
ternatiflerin mücadelesini yapmaktan yılacak 
insanlar değiliz. Bizim üstümüzde birtakım 
gölgeler, birtakım bulutlar gezdirmek sure
tiyle yıldırma yolunu tercih eden kimseler bun
da yanılıyorlar. Memleket gerçeklerini bilen 
insanlarız.. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Bunları bırak 
canım, rakamılları söyle. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Bun
ları bırak demenin lüzumu yok, çünkü ra
kamların gerçek değeri bu, aziz milletvekili 
kardeşim... Devletin bana verdiği rakam bu, 
o da rakam bu da rakam, işte onu demek is
tiyorum. Yani sizde ayrı rakam var bende 
ayrı rakam var... 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Pe
kiyi o zaman kamu teşebbüsünü de oku baka
lım. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Oturduğun 
yerden karışma, sen de çık kürsüde konuş.. 

BAŞKAN — Sayın Baytünk, Sayın Bay-
türk, komisyonda değiliz efendim, Genel Ku- ! 
ruldayız. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değer-
ıli arkadaşlarım, Sayın Baytürk burada «kamu 
teşebbüslerini de oku» dedi.. Onu da okuyayım.. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — işi
ne geldiğini okuyorsunuz... 

BAŞKAN — Sayın Baytürk, çok rica ede
rim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — İşi
me geldiği için değil, biraz sabırlı olsaydınız 
benim hiç bir şeyi gizlemeyeceğimi görecekti
niz. Yani bu şekilde işinize gelme, gelmeme 
durumu diye de bir şey yok. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğiu lütfen de
vam buyurun.. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Bu
radaki rakamlar TKİ'nin elinde ise -nedense 
bunu vermişler - birisinde 10 milyon ton, bi
risinde 30 milyon ton, birisinde 1 milyon ton 
diye verilmiş. Ama bu, özel teşebbüsün elin- i 
de bulunan buradalki rakamları değiştirecek 
nitelikte değildir. Yani, özel teşebbüsün elin- -
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de bulunan bu verdiğim rakamların değişmesi 
mümkün mü? 

Değerli arkadaşlarım, kaldı ki, TKİ'nin 
elinde rezervi milyarları bulan bir "Zonguldak 
havalisi vardır,. 

Sayın Baytürk, lütfen iyice dinleyin, ben 
bunu vermekle TKİ'nin durumunu gizlemiş bir 
durumda değilim ve bunu vermekle de özel te
şebbüsün elindeki bu rakamları siz değiştirmek 
durumunda değilsiniz, ama ben kamu sektö
rünü vermeye devam edeceğimi.. Özel sektö
rün elindeki bu rakamı değiştiremezsiniz ki.. 
Bu, Enerji Bakanlığının bana vermiş olduğu 
listedir. Kamu sektörünün elindeki rakam şu
dur, diye özel sektörün dündeki rakamı mı 
yükselteceğiz 1 

Kamu sektörüne devam ediyorum.. Süz Zon
guldak Milletvekili olanak gayet iyi bilirsiniz 
ki rezervi milyonları bulan bir Zonguldak ha
valisi var. Ayrıca bugün 3 milyar ton bir 
rezervi bulunan bir Elbistan Afşin havzam 
var.. 

ORHAN EREN (Ankara) — 3,5 - 5 milyon. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın 
arkadaşım düzeltiyor ve «3,5 ilâ 5 milyar tan, 
ıcivarmda» diyor. Ben asgarisini alıyorum, 
3,5 milyar ton... Buna bir itirazınız var mı Sa
yın Baytürlk?.. 

Değerli arkadaşlarım; elimizde bulunan ra
kamları «Devletin elindeki rakam bu kadardır, 
özel teşebbüsün elindeki rakam bu kadardır» 
diye de görmek lâzım gelir. Yani şunu ifade 
etmek istiyorum; armut ile elımamın bir olarak 
sayıHmayaeağını esas olarak kabul ediyorum. 
İkisinin sayısı ayrı ayrıdır. Özel teşebbüsün 
elindeki bu rakamları, tekrar ediyorum; şu 
vermiş olduğum rakamları, bana beş ay evvel 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nezih Dev-
res tarafından verilen şu rakamları değiştire
cek yeni bir rakam bulan iarkadaşımız varsa bu 
kürsü açıktır, gelsin burada ifade etsin. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Var, 
daha fazlası var. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Eğer 
bunu ifade edecekseniz o zaman Enerji ve Ta>-
biî Kaynaklar Bakanlığının bu listeyi hazırla
maktaki, istatistikî malûmat hazırlamaktaki 
gücünü ölçeceğiz... 

Neye inanacağız yani, Devlete mi inanaca
ğız... Biz Adalet Partisi olarak Devlete inan-
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manın, Devlete güvenmenin şart olduğunu, 
Devlete güven hissi kaybedildiği takdirde çok 
şeylerin kaybedileceğini peşinen kabul eden, 
Devlet mefhumunu büyük gören bir partinin 
insanlarıyız. Devletin vermiş olduğu bu ra
kamlara yalan diyecekseniz o zaman n&ye ina
nacağımızı bilmek lâzım gelir.. Özel istatistik
ler mi kuralım? 

Değerli arkadaşlarım; öyle ise; biz yilıe 
meselenin başlangıcına gelelim. Termik santral 
kurabilmek için; yani bunun üzerine basarak 
konuşuyorum, Esat Kıratlıoğlıı niye tekrar 
ediyor diye kimsenin aklına bir şey gelmesin. 

Tekrar ediyorum, çünkü rakamlar unutu-
labiliyor. Unutulmasın. Termik santrallerin 
rantabiiiıte kapasitesi asgarisi 500 000 bin kilo
vattır. Ve aısgarî 500 000 kilovatta bulunan 
termik santralin kullanacağı yıllık kömür ise 
asgarî yıllık 7 - 8 milyon tondur. 

Değerli arkadaşlarım, şu özel teşebbüsün 
elinde muhtemel rezervleri verilmiş, görünür 
rezervler değil. Meselâ birisinin görünür re
zerv1! 500 000 ton, muhtemeli 2 milyon ton. 
Birisinin görünür rezervi hiç verilmemiş ama, 
muhtemel rezervi 18 milyon ton verilmiş, ya

n i rakamların azamî haddi tutturulmuş. Arz 
ettiğim gibi, bu rakam da benlim hazırladığım 
bir rakam değil, 5 - 6 ay evvel Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı bulunan Nezih Dev-
res'in vermiş olduğu rakamdır. Sayın Bay-
türfk, bu, zatıâlinizin elinde de vardır. 

Değerli arkadaşlarım, eğer şu altı aydan 
sonra yeni rezervler keşfedildi ise, yeni du
rumlar varsa Sayın Baytürk'ten bunları zevkle 
dinlemeyi memnuniyetle karşılarım. 

1LYAS KILIÇ (ıSamsun) — Viar, madenci
likte hergün yeni keşifler var. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Evet, 
değerli arkadaşlarım, işin hiç mugalataya 
gidecek tarafı yok. Bunu burada cesaretle 
müdafaa edebilecek durumdayız, her yerde 

müdafaa edebilecek durumdayız. Ama, mem
leketin gerçeği şunu ieabettirirse ona da sure
t i katiyede eğilim gösteren insanlar da deği
liz. Ama gerçeklerin bilinmesi lâzım. 

Kıymetli arkadaşlarım, özel teşebbüsün 
elinde bulunan kömür rezervlerinin hiç birisi, 
- bir tanesi hariç - asgarî gücü bulunan 500 000 
kilovat santrali idare edebilecek kapasitede 

değil. En yüksek rezervi olan üç tane vardır. 
Birisi 18 milyon, birisi 30 milyon, birisi de 
80 milyon ton. Muhtemel rezerv.. 

Şimdi, bir termik santralin asgarî 7 - 8 mil
yon ton kömür istihlak ettiğine göre, şurada
ki J8 - ve 21 milyon tonu alalım, üç sene son-
sa taımam. Termik santrali kuracaksınız buna 
yüz milyonları harcayacaksınız, üç sene sonra 
taş bitti, amele paydos... Beyler, memleketin 
iktisadî gerçeklerini eğer sloganlarla idare et
tirmeye çalışıyorsak, bunun memlekete çok 
büyük zararlar getireceğini bilmek mecburi
yetinde olduğumuzun nihayet anlaşılması lâ
zım gelir. 

Değerli arkadaşlarım, kaldı ki İtiz, termik 
santrallerle enerjinin Türk ekonomisinin hizme
tine sunulması lâzım geldiğine inanan, bunun 
fiilî tatbikatını yapan, yurdu karış karış bi
len Adalet Partisinin mensuplarıyız. Bu balkım
dan elinized 3 milyar tonun üstünde rezervi 
bulunan Elbistan ve Afşin kömürleri bulunur
ken ve orada kuracağınız milyonlarca güç ki
lovat takatında santraller kurulması mümkün
ken, bu kurulduktan sonra yine Adalet Parti
si zamanında yapılmış Enter - Oonnekte sis
temlere bağlama imkânları varken bunları bir 
tarafa bırakıp, da niçin memleketin sevgisini 
'kazanmaktan başka arzusu bulunmayan Adalet 
Partisinin üstüne sloganlarla hücum etmek du
rumunu ihtiyar etmektesiniz. Biz, rakamları 
konuşturmasını biilen insanlarız ve bildiğimizi 
iyi biliriz, bildiğimizi de iyi müdafaa ederiz 
ve bunun karşısındaki insanların da, kendile
rince, yıldırıcı slogan hücumlarından asla ve 
asla yılmayız. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Değerli arkadaşlarım; burada kısaca doku
nacağım husus şu; bu rakamı eğer yeni bu
luşlarla tekzip ederseniz, şu altı, yedi ay İçeri
sinde yeni bulunmuş rezervler varsa buraya ge
lir dile getirirseniz, şimdiye kadar duymadı
ğımız, gazetelere aksetmeyen, kamu efkârına 
aksetmeyen bu durumdan dolayı bir vatandaş 
olarak ancak memnuniyet duyarım ; şu 6 - 7 ayın 
içerisinde bu rakamları, Enerji Bakanlığının şu 
rakamlarını değiştirecek keşiflerde bulunulmuş
sa. 

Değerli arkadaşlarım, bunları burada söyle
dikten sonra, şunu ifade edeyim, yani ben bu
rada mücerret rakamları .konuşturuyorum. Ada,-
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let Partisinin ne yapacağı, yahut da ne yap
mayacağı elbetteki Adalet Partisinin yetkili ku
rulları tarafından tayin edilir ve o yetkili ku
rullar tarafından kabul edilen, memleketin 
•menfaatine olan meseleler prensip olarak takip 
edilir ve neticelendirilir. .Bunu, Adalet Par
tisinin yetkili kurulları yapmak salahiyetini ha
izdir. Ben burada mücerret rakamları konuş
turuyorum, gerçeğin hiç bir zaman bildirildi
ği gibi olmadığını ifade etmek istiyorum. 

Değerli .arkadaşlarını, biraz da müsaade bu
yurursanız, yine büyük lâflar söylenmiş, bo
raks ve bor asidi tuzları mevzuunda konuşaca
ğım. Buradaki ıstılahlara da gayet iyi dikkat 
etmek lâzım gelir, «bor minerali;» denmektedir, 
«bor tuzları» denmektedir. Buradaki- ıstılah 
şöyle olmak lâzım gelir, Avusturya Üniversi
tesi Leoben, Avusturya'nın Leoben Montanis-
tieshe Hoch Schule'sindeki Profesör Petrasehek 
Brzlager Statte dediği maden yatakları kita
bında, bundan «Boraks ve bor asidi tuzları» 
diye bahsetmektedir. Yani ıstılah bu olmak lâ
zım gelir. 

Değerli arkadaşlarım, burada sizin sodyum, 
kalsiyum, magnezyum bağlanitıiları, B20., ve bunun 
içerisindeki su durumları itibariyle karışık mo
lekül bağlantılarının durumlarını dile getirmek 
suretiyle kafanızı yormak istemiyorum, ama bir 
meselenin bilinmesinde fayda vardır, aşağı - yu
karı bu bor asidi tuzlarının bağlantıları, ko-
lomanit olarak, boraks olarak, kalsiyumlu 
ve sodyumlu bağlantı olarak daha ziyade isim 
yapmıştır., Bunlarım içerisindeki B20a bağlan
tısı, yani boroksiıt bağlantısı muayyen nispetler
le değişmektedir; % 43 ilâ % 50, bazan de % 
50'riim üzerine çıkmaktadır. Ama, bunun duru
mu % 40'tıır. 

Dün kendisinin verdiği rakama iştirak etti
ğim Sayun C. H. P. Sözeüısü Hüseyin Baytürk'ün 
750 bin tonluk dünyanın B203 bağlantısı boraks 
ve bor asidi tuzları istihlâki 750 bin ton: Bunu 
ham olarak değeıilenidirirseııliz, % 40 itibariyle 
olduğuna göre, 2 milyon ıton civarında olur. 
Dünyanın topyekûn istihlâki 2 mi İyen ton civa
rındadır.! Buna iyi dikkat etmemiz lâzım gelir. 
Ralkamları akılımızda eğer iyi tutar ve değer
lendirirsek varaoağılmuz neticeler salim olur. 
Buna iyi bir parantez açalım ve aklımızda tuta
lım : 

21 . 12 . 1972 0 : 1 

I Demek ki, dünyanın ham olarak kullan
dığı, topyekûn dünyanın ham olarak kullan
dığı boraks ve lx)r asidi tuzları 2 milyon ton-

I dur. Bakıyoruz değerli arkadaşlarım, Türki-
I ye'mizde hakikaten sevindirici bir boraks ve 
I bor asidi durumu var. 

Bir de bunun tonu kaç liraya satılmakta-
I dır, kaç, dolara satılmaktadır, ona bakalım. 

Dünyadaki satışı, ton itibariyle aşağı - yukarı 
o() dolardır. Yani, Dünyadaki topyekûn 2 mil-

I yon ton istihlâkin dolar olarak karşılığı 60 
I milyon dolardır. Topyekûn para değeri 60 
I milyon dolar olan bir boraks ve bor asidi tuz

ları meselesi ile karşı karşıyayız, 

I Değerli arkadaşlarım, Dünyadaki bu istih-
I lâkin karşılanış durumu şöyle; 1 milyon tonu--
I ıııı aşağı - yukarı Türkiye kadar rezervi bulu

nan Amerika Birleşik Devletleri karşılıyor; 
aşağı - yukarı 400 bin tonunu Türkiye karşılı-

I yor; 40.0 bin tonunu Sovyet Rusya karşılıyor; 
geriye kalan 200 bin tonunu da Hindistan'dan 

I tutun çeşitli memleketler karşılıyor. 

I Değerli arkadaşlarım, bizim iki şeyi düşün-
I nıemiz lâzım gelir, eğer biz topyekûn Dünya 

istihlâkini satmış olsak, öyle bir gücümüz ve 
kuvvetimiz olsa fevkalâde tenörleri itibariyle, 

I fevkalâde satış şartlan itibariyle veyahut da 
I fevkalâde bir üstün güeümüzlle «çekilin siz pi

yasadan, sizlin bu hususta hiç alâkanız yoktur, 
I biz satacağız.» desek ve kimseye sattırmasak 
I bundan elde edeceğimiz miktar, 60 milyon do-
I hırdır. Avrupa'da bulunan işçilerimizin gön-
I derdiği dolar, resmî ağızlardan ifade edMdi-
I ğine göre, bunun 1.0 muslinden fazla; 600 mil-
I yon dolardan daha fazla. 

I Gerçekçi olmak lâzım gelir. Memleket eko-
I nomisine katkımız nedir"? Gayrisâfi millî hâsı-
I laya değer katkımız ne olmak lâzım gelir? Bu-
I ıııı düşündükten sonra elbetteki millî serveti-
I miz bulunan bu madenleri, elbette ki millî de-
I ğerlerimiiz itibariyle kullanmak mecburiyetin-
I deyiz. Bunu da ifade etmek lâzım gelir. Bu-
I nun hiç bir zaman savunuculuğunu yapmaktan 
I geri kalmayacağız, bunu da ifade etmek iste-
I rim. 
I Değerli arkadaşlarını, şimdi yine elimde 

bulunan ralkamlara göre Türkiye'deki boraks 
I ve bor asidi tuzlarının bulunduğu yer, bili-
I yorsunuz aşağı - yukarı herkes tarafından da 
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bilinmektedir. Öyle bir slogan havası verilmiş
tir ki, sanki boraks halledildiği takdirde Tür
kiye'nin millî ekonomisi birdenbire gelişecek, 
fert başına düşen millî gelir durumu, projesi 
300 dolardan, 400 dolardan birdenbire 1 500' 
dolara fırlayacak. Öyle bir imaj yaratılmakta. 
60 milyon dolar beyefendiler; bütün düyadaki 
bor IstiMâkinjıı satış değer,} GO milyon dolar
dır. 

Kıymetli arkadaşlarım, memleketimizin du
rumuna' bakalım. Burada özel sektörün duru
mu nedir, resmî sektörün durumu nedir? Şu
nu ifade edeyim, hiç bir tarafı müdafa etmek 
durumuyla peşinen karşı karşıya bulunmadı
ğımı ifade etmek isterim. Çünkü bu hususta 
karar verecek Adalet Partisinin yetkili organ
larıdır. Partimizin yetkili organları neye ka
rar verirse onu tatbik etmekle mükellefiz, ama 
biraz evvel arz ettiğim gibi, ben burada hu
zurunuza gerçeği arz etmeyi faydalı mütalâa 
etmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de Eti-
bank'm işlettiği, yabancıların bulunduğu - ki, 
Borax Consolidated Ltd. Şirketi denilen bir şir
ket - ve onun ötesinde Türk özel teşebbüsünün 
bulunduğu ve bunlarla birlikte çalışan bâzı 
faaliyetler var. Bakıyoruz; Türkiye'mizde bo
raksın, bor asidi tuzlarının rezervinin % 95'i 
Devletin elinde. Hele hele Etibank'm Kırka 
civarında elinde bulundurduğu cevherin ton 
itibariyle ifadesi 1 milyar civarındadır beyefen
diler. Eğer Etibank, Devlet; birtakım kim
selerin slogan olarak ortaya attığı bu durum
ları değerlendirecekse ve gayrisâfi millî hâ
sılaya katkısının durumunu hesap ediyorsa, 
1972 yılı itibariyle dünya. istihlâki 2 milyon, 
Devletin elinde yalnız Kırka'da 1 milyar ton 
cevher var diyoruz; bu 1 milyar tonluk cevher 
1972 dünya istihlâki itibariyle dünyanın 500 
yıllık ihtiyacını karşılayacak niteliktedir. Bu
nu hallettiniz de, «özel teşebbüsün elindeki 
durum hallolmadığı takdirde bu mesele hallol-
mayacaktır» diye bir sloganla ortaya çıkma
nın mânasının olamayacağını kabul etmekte
yim. 

Kaldı ki, yine bir resmî rakama dayanarak 
arz edeceğim; bundan 1,5 ay evvel Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığından bir hanım 
kimya mühendisinin bir kongrede vermiş ol

duğu konferansın notu var, bana bizzat kendi
si tarafından verilmiştir. Bu notun 2 nei say
fasında aynen «B2 03 eklisinden 150 milyon ton 
kadar olan sahaların sayı itibariyle büyük bir 
kısmı 1968 yıllında sodyum tuzu ruhsatı olarak 
Etibank'a intikali etmiştir.» denilmektedir. 1 
milyar ton var mıdır, yok mudur, bunu da bir 

; tarafa bıraikainm, Enerji ve Tabiî KaynaMar 
; Bakanlığının kimya müihenidM bir hanumun bun-
\ elan 1,5 - 2 ay evvel bir konferans münaseibetiy-
: le vermiş olduğu malûmat. Burada «B2 03 cin-
; sinden değeri 150 milyon ton» diyor. Bunu 2,5 
: ile çarpın - B2 03 % 40 itibariyledir - demek 
; ki, aşağı - yukarı Eiskişehir Kıırka bölgesinde, 

Devlet resmî olarak, 500 milyon ton civarın
daki bir boraksın Etibank'm 'elinde olduğunu ifa
de ediyor. 150 milyon ton B2 03 camisi, tahminen 
400 ilâ 500 milyon tona tekabül eder. Bununla 
bile dahi 1972 dünya istihlâkinin 200 senelik 
ihtiyacını karşılıyoamınTiz beyefendiler. Enlerj i 
•ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının resmî malûma
tına göre Etibank'ım elinde bulunan yalniiz Kır
ka bölgesinde dünyanın 200 senleffiik istiMâkimi 
karşılayacak rezerv var. Bunu inkâr etmeniz 
mümkün mü? Devletini resmî olarak venmiş ol
duğu rakam bu. 

Değerli arkadaşlarıan, bu rakamlar iddey
ken, «Memleket elden gitti, bunun müdafaası
nı yapan kimsıelıeır satılmışlardır» şudur budur 
filân şekliyle milletin huzuruna gelmiş olmak, en 
asgarî tabiri ile, ahlâk mefhumu ile bağdaşa
maz. 

Dün burada Cumhuriyet Halk Partisi adına 
konuşan -ki, biraz sonra Adalet PartlM ne yap
mış, onlara da temas edeceğim. Vaktinizi alı
yorum kusura bakmayın., Bu mesele 1!5 - 20 da
kika daha sürecek, özür dilerim. Bunun ra
kam olarak açıklığa kavuşması lâzım. Ondan 
sonra başka meselelere de geleceğim- bir sözcü 
dedi ki, «Bunlara eğilmemek ve bunları böylece 
almamak ve bunları! bu şekilde hatfetnııeımek mi
lliyetçilik değildir. Ben- milliyetçiydim, diyen in
san bunu yapamaz.» Yani bizi âdeta milliyetçi 
idmamalda suçlar bir duruma düşürdü. 

Değerli arkadaşlarım, rakamın ifadesini bi-ı 
lemeyen, memleket gerçeğini bilemeyen insaik 
lar yanlış konuşmaya, yanlış sloganlar ortaya 
koymaya devam ettiği müddetçe bu memleke
tin zarar göreceğini bilmek icabeder ve bize 
bu türlü hücumlarla saldırma durumunda bu-
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lunıan birtakım kimselerin aynı şiddet ve ay
nı cesaretle, belki de bundan daıha fazlasııyle 
üzerlerine geleceğimizden zerrece şüpheleri ol
mamaları icabettiğini burada hatırilatmak is-

~ terim. 
Kıymetli arkadaşlarım, Adalet Partisi bu 

mevzuda neler yapmış?.. Elimde Türk Bonasit 
Müstahsilleri Komıiitesinin 1972 Aralıkta neş
rettiği bir broşür var. Bu broşürden bir pa
sajı okuyacağım sizlere değerli milletvekilleri. 
O zaman biz ne yapmışız ve bizi bugün suçla
ma durumunda bulunan insanlar ne yapmış or
taya çıkacak. 

Değerli arkadaşlarım, tekrar arz edeyim; 
aklınızda belki kalmamıştır, Türk Borasit 
Müstahsilleri Komitesinin Aralık 1972'de neş
rettiği bir broşür. Bunun son sayfasında şöy
le denmekte. 1963 senesinde Borax Consali
dated Ltd. Şirketinin memleketimizde, bilhas
sa Eskişehir havzasında 200'den fazla borasit 
sahasının çeşitli yollarla kapattığını gören 
Balıkesir Madenciler Cemiyetinden bir heyet, 
zamanın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Sayın Hüdai Oral ve Ticaret Bakanı Sayın Fen
nî Mimyeli'ye müracaat ederek Türk borasit
lerinin bir kartelin tekeline geçmesi tehlikesi
nin önlenmesini istemişlerdir. Mevcut mevzu
ata göre bu durumun önlenemeyeceği ve baş
ka bir işlem yapılamayacağı cevabıyla karşı
laştıkları için uyarma teşebbüsleri bir sonuç 
vermemiştir. Fakat bu tehlikenin büyüklüğü 
karşısında çabalarına son vermemişlerdir. Da
ha sonra 1967 senesinde aynı Balıkesir Maden
ciler Cemiyeti tekrar zamanın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'e; tehlikenin 
büyüklüğünü, 1 milyar ton rezervli Kırka bo
rasit havzasının aynı kartelin tekeline geçme 
tehlikesinde olduğunu izah etmişler ve dün de 
burada Sayın Sezgin'in ifade ettiği gibi, Adalet 
Partisi Hükümeti bu hususta Danıştay'a dava 
açmıştır ve bu şirketin elinde bulunan 6 ruhsat 
sahasının 5'i iptal ettirilmek suretiyle Eti-
bank^a verdirilmiştir. Bu Borax Consalidated 
Ltd. Şirketinin elinde bulunan tek 6 ncı saha
nın da dâvası devam ©tmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, memleketin menfaa
tine, acaba şu gerçek levha ortada iken Ada
let Partisi nasıl sırt çevirmiş olabilir? Bura
da bir yabancı şirketin haksız iktisap durumun

da bulunan 6 tane ruhsat sahasına -ki , elinde 
bulunan saha yekûn olarak 6'dır- Danıştaya 
dava açmak suretiyle 5'i iptal ettirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, kaldı üri, bu Kırka 
havzasına yine zamanın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakam olan Sayın Hüdai Oral şöyle 
bir ifade ile temas etmek istedi: «Kırka havza
sındaki bu büyük rezervi, dünya istihlâkini 
200 - 300 sene karşılayacak olan bu rezervi 
- ki bunu kendileri de tasvip ediyorlar - 7 mil
yon ton diye göstermek suretiyle bize kamış 
atmak istemişlerdir.» diyorlar. İşte biz bunu 
ellerinden almış ve bugün 400 - 500 milyon ton 
civarında rezervin sahibi olan sahayı Etibank'a 
biz vermişiz. «7 milyon ton göstermek sure
tiyle bize kamış atmak istemişlerdir» diyor. 
İşte atılmak istenen bu kamışı Adalet Partisi 
Danıştaya dava açmak suretiyle zararsız bir 
şekilde bertaraf etmek cesaretini göstermiştir. 

Kaldı ki, orada bulunan bu rezervin keşfi
ni de maalesef Etibank yapmamıştır, «Orada 
hiç bir rezerv yoktur» diye çekildikten sonra, 
Borax Consalidated Limited Şirketi bulmuş
tur ve ondan sonra da «7 milyon ton» demiş
tir. 

Bugün Etibank'm elinde bulunan Emek'te 
de aynı şey olmuştur, Emek'te de «Boraks ve 
bor asiti tuzları yoktur» derken, kömür ara
yan bir yabancı jeolog burada ilgilileri uyar
mak suretiyle boraks ve bor asiti tuzlarının bu
lunmasını sağlamıştır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, şimdi 
telhisen bu mevzuda şunu arz ederek daha faz
la sabrınızı tüketmek istemiyorum. Aslında 
bu mevzuda daha çok konuşmanın ve daha faz
la açıklamanın yapılması lâzım geldiğini bili
yorum ama, şu vermiş olduğum rakamların 
açıklığı karşısında başka türlü hareket etme
nin mümkün olmayacağı bellidir. 

Kaldı ki, o zaman 24188 numaralı sahaya 
40 yıl imtiyaz verilmesi 23 Mayıs 1964 tarihin
de zamanın Bakanı Sayın Oral adına Müsteşarı 
tarafından karara bağlanmıştır. 

'Yine 24233 sayılı sahaya 40 yıl müddetle im
tiyaz verilmesi ise, 29 . 4 . 1964 tarihinde yine 
C. H. P. iktidarının Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
(Bakanı Sayın Oral tarafından verilmiştir. Ya
ni, hem o zaman bugünkü suçlamaya çalıştığı
nız özel teşebbüse bu halklar verilecek, ondan 
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sonra da bugün kalkıp «Niye bunların elinden 
bu imtiyazları almıyoruz» diye bunun kavgası 
yapılacak ve bu kavganın enkazı Adalet Parti
sinin üstüne yıkılacak. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi yine burada bir 
noktayı daha açıklayacağım. O zaımıan Cumhuri
yet Senatosunda geçen bir konuşmayı ele al
mak suretiyle cevaplandıran Adalet Partisinin 
o zamanki Enerji Bakanı o zamanın Maden Da
iresi Kedisi Haznedaroğlu'nun yazımış olduğu bir 
yazısı ile açılklamaya devam ediyor: 

«a) Bahis konusu bor tuzu madenimin sa
ha sınırlarının muayyeni! ği ve madenin kemi
yet ve keyfiyet itibariyle bir işletme tesisine el
verişli cevheri ihtiva ettiği tahakkuk etmiş ol
duğundan, 6309 sayılı Maden Kanununun 271 
sayılı Kanunla değişik 49 ncu maddesi gereğin
ce maddenin, bulunmuş maden sayılmasını ve 
•ayrıca Tüılk Boraks Madencilik Anonim Şirketi 
bulucusu olduğunun kabulüne, 

Mezkûr maddenin Maden Kanununun 51 nci 
maddesi gıereğince kemiyet ve keyfiyet iktisadî 
ve fennî şartlara göre 40 yıl müddetle işletime 
imtiyazı mevzuu yapılmasına, 

Aynı kanunun 52 nci maddesine göre made
nin işletilmesinin teknik ve iktisadî, malî şart
lara ve işletime hakkı ashibimin alınacak teminat 
'miktarını gösterir şartname ihzar edilerek bu 
hususlta gerekli muamelenin ifasına» özel teşeb
büse zamanında bu imtiyazları vermiş olan kim
selerin bugün bu şirketleri suçlamak durumuna 
gelmiş olmaları, cidden hazin olarak mütalâa 
edilecek bir mevzudur. 

HÜDAt OEİAL (Denizli) — Bunları çıkara
cağız. Teımeilt pilâvı gibi aynı şey söylenir mi? 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA EBAT 
KIRATLIOĞDU (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, detmek M, o zaman bunu yapımışlsmız 
iböyle... 

»HÜDAİ ORAL (ıDenizli) — Devlet leştireee-
ğiz, evelt öyle. 

ESAT KIRAT'LIOĞUU (Devamla) — Bir 
memleketin millî menfaati, 40 yaşının üstünde
ki insanlar tarafından 7 - 8 sene evvel başka, 
7 - 8 sene sonra başka mı mütalâa edilmek lâ-
zımgelir ? 

[Değerli arkadaşlarım, ayrıca bugün Devle
tin elinde bulunan ve % 95'i Devlete ait bulu
nan boraks ve bor asiti tuzlarının satış duru
muna bakalım, 

1968 yılında özel sektör tonunu Cl dolara, 
resmî sektör 24'e, 1969'da resmî sektör 24'e, 
öze! sektör 32'ye 19701te resmî sektör 26'ya ve 
özel sektör 32'ye. 

ıŞ'iimdi burada başka türlü göstermek istedi
ler, dediler ki, özel sektör başka bir türlü nu
maranın içerisinde olarak, güya Devlet sektörü
ne sattırmak istemiyormuş. 

Değerli arkadaşlarım, ucuz vermenin malı 
daha iyi alınır, ama hakikat o mu ? 

Dün burada Adalet Partisi Grubu adına ko
nuşan aziz arkadaşum ifade etti, Etibank iki 
devlete, özel sektör 20 küsur devlete satış yap
maktadır. Aradaiki farkın birisi bu. 

İkincisi; Etibank olduğu gibi ham olarak 
ihraeetmeıktedir. Kaldı ki, eğer işlenmiş ihrace-
diisıe imiş daha fazla döviz gelirmiş. Evet, işlen
miş olsaydı dalha fazla döviz gelirdi. Niçin Eti
bank şimdiye kadar bunu işlenmiş olarak sat
mak yolunu ihtiyar etmiyor da, paketlenmemiş 
olarak satıyor? Özel teşebbüs miemleikete dana 
fazla döviz getirmek gayreti içerisinde buluna
rak, elbette ki, kendileri de biraz daha fazla 
kazanmak için bunun kilini ayırıyor, hattâ bir
takım yarı mamul hale getirecek muamelelere 
sokuyor, ambalaj vaziyetine getiriyor ve ondan 
sonra da bu da rakama tesir ediyor. Aradaki 
farkın bundan ibaret olduğunu anlamamanın 
mânası yoktur değerli arkadaşlarım. 

İhracata bakıyoruz; 1969'da Devlet sektörü 
113 bin ton, özel sektör 185 bin ton, 1970'te 
Devlet sektörü 122 bin ton, özel sektör, 211 bin 
ton. 1971'de özel sektör 211 bin ton, Devlet sek
törü 85 bin ton. Elinde % 95 cevher bulunan 
•Devlet 85 bin ton ihraceidiyor, elinde % 5 cev
her bulunan özel sektör 211 bin ton ihraceidiyor. 

(Değerli arkadaşlarım, Devletin ihracına kim 
mâni oluyor? Niye yarı mamul hale getirmiyor
sunuz, niye kilden ayırmıyorsunuz, niye amba
laj yapmıyorsunuz? Kalkıp da «Özel sektör nu
maralar çevirerek fazla satışa giriyor» diye bu
rada efkârı umumiyeyi bulandırmanın âlemi 
yok. 

Değerli arkadaşlarım, bu gerçeklerin bilin
mesi lâzımdır alma, her şeye rağmen memleke
tin gerçeği neyi icab ettiriyorsa ona göre hare
ket etmek icabetmektedir. 

Şimdi bir noktaya daha temas ettikten son
ra sözlerimi bitireceğim. 
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Değerli arkadaşlarım, burada yabancı ser
mayeye de dokunmak lâzım gelir ama, bu, o 
kadar - affedersiniz - kabalk tadı verdi M, bu
nun ürerinde durmanın lüzumunu hissetımiyo-
rum. «Yabancı sermayenin memleketin men
faatleri gereğince şartlandırılmak suretiylıe 
Türkiye'ye sokulmaması lâzımgelir» diyen bir 
zihniyetin (karşısında cidden gülmemenin im
kânı yoktur. Bunu, şartları ne olursa olsun, 
Rusya'sı, Yugoslavya'sı, Macaristan'ı kabul 
«derken, «Efendim, onlar büyük devlet, onla
rın şartları başkadır» diye sloganlarla karşımı
za çıkıp da bunun manasızlığını göstermeye ça
lışmanın, Türk teknikerini bir mânada - el el
den üstündür elbetteki - «Bunu iyi bir şarta 
bağlamama niteliğinden yoksundur» diye mâna-
landırmanın lüzumu yo'ktur değerli arkadaşla
rım. 

Kıymetli milletvekilleri, Adalet Partisini, bir
takım çevreler ortaya alternatif koymamakla 
suçlamaktadırlar. Evet, Adalet Partisi «Re
formlara karşı değiliz» diyor. Adalet Partisi, 
«Memleket gerçeğine göre hareket etmek du
rumundayız ve bunu yaparız» diyor, ama «Or
taya alternatif koymuyor» deniyor. 

Değerli arkadaşlarım, biz alternatifimizi ko
yuyoruz. Bu alternatifi anlamalk istemeyip de, 
sanki devletçiliğin reform olduğunu kabul et
menin şart olması lâzım geldiğini ortaya koyan 
kimselerin karşısında, biz haklılığımızı ispata 
devam edeceğiz ama, burada bu haklılığı anla
mamak isteyenlere bir fıkra ile cevap vermenin 
lüzumuna kaniim. 

Değerli arkadaşlarım, anlatacağım fıkra 
çok enteresandır. Bilirsiniz, Amerika'da bir 
kimse Amıerikan vatandaşı (değilse, Amerikan 
vatandaşlığını iktisabedebilmesi için birtakım 
sorulara muhatabolur. Bir zenci, çeşitli üniver
siteleri bitiren ve beş - altı tane lisan bilen bir 
zenci Amerikan vatandaşlığına kabulü için bir 
müracaatta bulunuyor. Birtakım sualleri mü
teakip tercüme etmesi isteğiyle önüne Fransız
ca bir ımetin koyuyorlar, zenci derhal tercüme 
edip veriyor. Arkasından Almanca, İngilizce, 
Rusça ımetinler veriyorlar, onları da tercüme 
lediyor, sonunda Çin'ce bir metin veriyorlar ki, 
kendisini zora sokup kabul etmemek istiyorlar; 
aslında bununla alâkası yok, basit birtakım sual
lerin tevcih edilmesi lâzım. Zenci (bu defa kağıda 

şöyle yazıyor: «Sen ne kadar çalışırsan çalış, 
bunlar seni kabul etmek istemiyorlar...» ve el
lerine veriyor. 

Biz sanki devletçiliğin bu memleketi kur
taracak tek alternatif olması lâzım geldiğini, ar
kadaşlarımız konuşurken; «Hayır, onun karşı
sında bizim alternatifimiz de şudur.» dediğimiz 
zaman bunu kabul etmeyip illâ anlamamazlık-
tan gelerek bunu bambaşka bir ımânada değer
lendirmeye çalışmanın anlamı yoktur, değerli1 

arkadaşlarımı. 
Biz reformu reddetmiyoruz. Reformu izaha 

lüzum yok, hepiniz bilirsiniz ama bu kürsüde 
tescili gerektiği için arz ediyorum; reform, ye
nilik getirme demektir. O yeniliğin de memle
ket yararına fayda temin etmesi demektir. Ata
türk işte bu zihniyetle hareket etmiştir. Ata
türk pragmatist bir insandı, memleketin men
faatini düşünen bir insandı; ne yolda olursa 
olsun, memleket menfaatini düşünen bir insan
dı; biz de aynı yoldayız ve esas Atatürk yolu 
bu yoldur. Atatürk'ün koymuş olduğu bâzı 
maddelerdeki devletçilik prensibini yanlış an
layanları ikaz etmek isterim. Atatürk, devletçi
lik prensibini koyarken, geçmiş zabıtları ince
leyenler, Atatürk'ün o büyük Nutkunu tetkik 
edenler gayet iyi bilirler ki, bunları okumuş ve 
zaman zaman o zabıtları tetkik etmiş insanlar 
olarak şunu biliyoruz ki, Atatürk devletçiliği, 
o zaman elinde gücü, kuvveti, kapitali olma
yan özel teşebbüsün yapamayacağı işlerin, dev
letin o zamanki gücü özel teşebbüsten daha 
fazla olduğu için, devlet eliyle yapılmasını ön
görmüştür. Atatürk'ün «Devletçiliği» budur. 
Eğer Atatürk filhal devletçiliği birtakım kimse
lerin anladığı mânada anlamış olsaydı o zaman 
bu maddeyi ortaya koyardı. Özel teşebbüsün 
hiçbir şeyde rolü yoktur, her şeyi ıdevlet yap
makla mükelleftir, der ve buna kimse de itiraz 
edemezdi. Ama böyle yapmamış, özel teşebbü
sün yapamadığını devlet yapar, demiş. Bugün 
özel teşebbüsün yapabildiği meseleler mevzuu-
bahis iken, birtakım sloganların arkasına sı
ğınmak suretiyle bizi suçlamaya çalışanlara 
şunu ifade etmek isterim. Dün C. H. P.'nin sa
yın sözcüsü şunu ifade et t i : «Böyle söylediği
miz için, bizi habire sol fikirlerin arkasına it
mek suretiyle ithamdan vazgeçin. Böyle düşü
nüyoruz diye sol fikirlilikle bizi damgalamaya 
çalışan partiler bu durumdan vazgıeçsin.» 
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HÜDAÎ ORAL (Deniri) — Biz soldayız 
zaten soldayız da, komünizmden bahsettik. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Ney
se sizin dediğiniz gibi olsun, buna da cevabım 
şu olacaktır. Biz hür devletçiliği, Atatürk'ün 
ortaya koymadığı ve ancak onun vazettiği şe
kilde anladığımız için, «özel teşebbüsün yapa
bileceğine evet, yapamayacağına devlet.» dü
şüncesiyle hareket ettiğimiz için, ki Atatürk 
de bu prensibini vazetmiştir, bunun aksine fi
kir koyacak adam daha Türkiye'de mevcut 
değildir. Bizi, Atatürk'ün koyduğu prensibin 
devamcısı olarak bunu savunuyoruz diye, mil
liyetçi olmamakla suçlamak, yabancılara taviz 
vermekle suçlamak, /memleket yararlarını ya
bancılara peşkek çekmekle suçlamak durumun
daki zihniyeti de müsaade buyurun, sizin ifa
denizle tel'in etmek durumundayız. 

Değerli, arkadaşlarım, işte özel teşebbüs 
>eğer memleketin yararına olmamış olsaydı, hâ-
fllâ yapılan Devlet bütçelerinde özel teşebbüse 
Devletin yapması lâzım geldiği yatırımdan daha 
fazla yer ayrılmazdı. Niye kaldırmıyorsunuz, 
öyleyse? Demek ki, Atatürk'çülük prensibinin 
bu olduğuna inanıldığı için, özel teşebbüsün 
mutlak surette bu ımeselenin (içerisine, karma 
ekonomi prensipleri itibariyle girmesi lâzım 
geldiği kabul edilmesi durumunda bulunuldu
ğu için bu prensip savunulmakta/dır. 

Değerli arkadaşlarımı, sözümü şöyle bitir
mek istiyorum: Elbette bu Maden Reformu 
Kanununla ve önümüzde görüşülecek olan Pet
rol Reformu Kanununda memleket gerçeğinin 
durumu Adalet Partisi tarafından tespit edi
lerek karara bağlanacaktır. Fakat şunu ifade 
edeyim; millî menfaatimiz icabettindiği tak
dirde, özel teşebbüsü Türk ekonomisinden çek
mek durumunda bulunan slogan düşkünü in
sanlara bu fırsatı vermeyeceğimizi peşinen arz 
eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — C.H.P. Grubu adına Sayın 
Hüseyin Baytürk, buyurun lefendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA HÜSEYİN BAY
TÜRK (Zonguldak) — Sayın Başkan!, sayın mil
letvekilleri; ibenden evvel konuşan Sayın Kı-
ratltoğlu arkadaşım, benim dün verdiğimi ra
kamların yanlış olduğunu, Nezih Deivres za
manında kendisine verilen resmî rakamların. 
doğru olduğunu söylediler ve bunu ispata çalış
tılar. 

Sayın arkadaşlarım, ben dünkü konuşmam
da rakam vermedim. Yalınız, Melhmet Ali Ok
sal B<ey arkadaşımız bir rakam verdiler, de
diler ki, Bor'un % 951 kamu 'teşebbüsünde, 
% 5'i özel teşebbüste; linyitin de '% 1'5'i özel 
teşebbüste, % 85'i kamu teşebbüsündedir. Kay
nak olarak da Türkliye Genel Enerji raporunu 
gösterdi. Halguki ben bu raporun hem hazır
lanışında bulundum, hem de raporun tama
mını okudum, omun için derhal müdahale et
tim, dedim ki; «Kaynağınız bu enerji rapo
ru olamaz, çünkü bu enerjü raporunun 52 nci 
sayfasında; «Bugünkü çjalışma şekline göre sek
törlerdeki üretim zayiatının % 70 civarında 
olduğu kabul edilmektedir, üretim imkânı 
sermaye ve teknlLk güce bağlı olarak artabile
cektir.» (Devamını Başkan okutturmadı ve 
•rakam'a geçmelini istedi) Ben de rakamları ar
za başladım ve; «Bugün özel sektör elinde iş
letmeye müsait yataklardaki rezervin 500 mil
yon ton civarında bulunduğu ve bu değerin 
% 30hı olan takriben 150 milyonunu özel te
şebbüsün alabileceğini...» 1968'de «bütün dünya
ya ilân ettiğlimiz enerji raporunun 52 nci say
fasından okudum. 

Arkadaşımız diyebilirdi M., bu rapor ne
dir? Cevaben derim ki ; «Ek 3.1-3 - illerdeki) top-
ılam linyit rezervleri ve taş kömürü cinsinden. 
•eşdeğerleri bin ton olarak...» dedim ve altın
da bir rakam verdim, dedim ki; «Burada 
1 077 677 000 ton, diye geçiyor. GDobal rakam 
olarak 500 milyonu bundan çıkarırsak, yarısı 
özel sektörün elinde, yarısı da kamu sektörü
nün elinde olabilir.» 

Şimdi bana Mr sual sorabilirsiniz; birisini 
linyit değeri olarak okudunuz, ötekini taş kö
mürü eşdeğeri olarak okudunuz, Acaba bun
daki sebep nedi r l . İzah edeyim arkadaşlar: 
Bugün Devletin elinde bulunan Soma'da 40 
milyon, özel teşebbüsün elinde de 160 milyon 
ton büyük rezervi olan ve kalorisi yüksek kö
mürü kıyaslarsak bu 500 mJilyoıı ton. özel te
şebbüs lehine çıkar. Yani, 1 077 677 000'in ya
rısı diyorum ya ben, bu da özel teşebbüsün le
hine çıkar, çünkü özel teşebbüsün elindeki kö
mürlerin kalorisi yüksektir. 

Şimdi, bir de 1970 senesinde Türkiye'nin 
genel enerji envanteri vardır. TürMye'de bu, 
MTA hesabına r e Alman teknik yardım 
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nâmına Almanların yaptığı ve meydana çı
kardığı (Ottocold meselâ) ve neşrettiği bir 
rapordur. Ben burada hesâbettim ve bâzı de
ğişiklikler de vardır, bunlar -belki Esat Kı-
ratlioğlu'nda yoktur. Meselâ burada öyle ra
kamlar var ki ; bir misal vereyim, Bursa Or
haneli - Dursuınbey 16 643 000 ton olarak bu 
rapora geçmiştir. Fakat son buluşlarla ben 
düzeltmişim ve 50 milyon civarında demişim. 
İşte rapor burada, demek ki, yeni kaynaktan 
ben bunu almışım. Ben MTA da iki sene ça
lıştım ve bu rezerv hesaplarını yapmakla gö
revli idim, 

Yine size düzeltilmiş bir rakam vereyim; 
Samsun havzasında 10 milyon ton rezerve gö
rülüyor, fakat sıoın hesaplarla 40 milyona çık
mıştır, yine Sivas Divriği Uluçınar'da 2,5 mil-

.yon gösterilen rezerve 90 milyona çıkmıştır. 
Bunları hesaplarsak görülür ve mümkündür, 
kamuda 443 milyon ve özelde yine 1 milyar to
nun üzerinde rakamları elde öderiz. 

Beki Esat Kıraitkoğlu burada rakamlar oku
du, onlar ne? Onlar da resmî. Nezih Devres'in 
zamanında, Maden Dairesine verilen rakam
lardır ki, hiçbir zaman doğru olan değil özel 
sektörün, şirketlerin kendisine verdiği rakam
lardır. 

Peki orada Esat Kıratlıoğlu, 155 milyon... 

NAİMjE İKBAL TOEGÖZ (İstanbul) — Si
zin verdiğiniz rakamilar doğru da, onun verdik
leri1 yanlış mı? 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Devamla) — Onu 
da izah edeceğim, efendim. 

Eğer Esat Kıratiıoğlu'nun dediği doğru ise 
% 15 linyite karşılık 41 milyon kamu teşebbü
süne ait rakam verdi, özele karşı da 155 verdi-
ki bu da 150 milyon ton olacaktır. Eğer bu yön
den gidersek demekki, özeldeki kömür rezerv
leri kamunun 3 misli fazlasıdır. Bıen böy
le bir şey demedim. Yarı, yarıya dedim. 
Birini kabul ediyorsun da, bek'taşinin na
maza durma dediği gibi başını okuyorsunuz 
da dibini niye okumuyorsunuz? 145 milyon öze
le tanıyor, fakat altında kamuyu tanımıyor. 
Bu rapor, demekki hepsini çok küçük başka 
ölçülerde vermiştir. 

Bulunmuş olan, halen resmî kayıtlara geç
memiş, bulunmuş da işletme ruhsatı almak için 
müracaat edenlerin kömür miktarları bunun 

içinde yoktur. Ben size burada bu raporu veri
yorum. Ottocold tarafından düzeltilmiş şekliyle 
bakın. 

Elbistan'a gelince; Elbistan'ın rezervini ben 
yaptım. Fakalt en son aldığım rakamlar yino 
MTA'inin bulup tespit ettiği rakamlar, ben si
ze rakam verdim, zabıtlara geçti. Elbistan'da 
30, 40, 70 metre kalınlığında damarlar çıktı. 
Fakat bu 30, 40, 70 metrenin hepsi kömür de
ğil. Madencilikte şistli, bâzı yerlerde p'islikli, 
çamurlu, balçıklı tabir edilen, - bunun kalorisi 
800'den başlıyor ki, bayağı turp gibi ıblir şey, 
yani kömürleşme tam olmuş sayılmayacak ka
dar kalori yönünden çok düşük <olan - kısımla
rını düşerseniz bu miktar, ilk defa benim yap
tığını, 3 milyar 200 bin idi. Sonra bir miktar 
daha aydınlığa kavuştuk, 2 milyar 800 binde 
karar kıldık. Fakat, dediğim g)ibi, arasına ka
lorisi düşük, çamurlu, şistli, halçıMı kısımları 
dâhil. Elektrik enerjisi için de burada büyük 
projeler yapılıyor. Bu yönden, daha hassas öl
çülerle, bilhassa 1 200 kalorinin üzerindeki 
kömürler elektrik enerjisinde kullanılır, lü
zumlu olan da budur.. Dünya kadar kömür ol
muş, toprak kalorisi varken» o zaman 762 bin 
metrekarelik Türkiye'yi kömür sayabilir mi
yiz? Sayamayız. Demekki kömür olabilmesi 
için muayyen şartların da olması lâzım; kalo
risi olması lâzım, yanması lâzım, suyunun az 
olması lâzım. 

Bunları da, eğer Mz elektrik .enerjisinde, 
yakıtta kullanacağımız kısmını hesap edersek, 
aşağı yukarı bu da 1 769 169 000'dir ki 'buna 
2 milyar olarak da alabilirsiniz. 

Sayın milletvekilleri; madencilikte rezervi 
tespit etmek çok zordur. Ben maden yüksek mü
hendisiyim, iyi de bir matematik bilgisi ile 
okuldan mezun oldum. Fakat benim yaptığım 
hesap da hiçbir zaman yüzde yüz doğru değil
dir, MTA'nın da yaptığı doğru değildir, Al
man Ottocold'unda yaptığı doğru değildir. 
Çünkü, nihayet sondaj vuruyorsunuz, tesa
düfen bunların hepsi kömürlü yere gelebilir, 
bir ıkısmı kömürsüz yere gelebilir. İçerisine gi
dip de galeri yapmıyorsunuz. Zonguldak hav
zasının bile bugün 1,5 milyar rezervi vardır. 
Halbuki benim yaptığım veya en son yapılan 
hesaplara göre 400 - 450 milyon ton rezervi var
dır. Ama bu rezervler nedir? Bir fikir vermesi 
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hakikate yakın olması bakımında» mâna ifa
de eder. Aksi takdirde, özel teşebbüsün ellin
de bulunanlar hakkında ben burada verdiğini 
rakam yüzde yüz doğru demiyorum, ama aynı 
derecede kamununki de doğru değildir. Şu hal
de ikisi arasında bir paralellik kurarsanız, bir 
fikir verir. Yoksa Sayın Esat Kıraltboğlu'nun 
dediği gülbi. «Efendim, benim 'aldığım rakam 
da Enerji Bakanı Nezih Deıvres zamanında ve
rilen rakamdır.» O da doğru, ama ne? Maden 
Dairesi 'bunu bilmez. Maden Dairesine İmrariye 
verirler; rezervimiz budur, §u kadarını işle
dik şu kadarını sattık diye verilen rakamlar
dır. Kamu sektörünün de verdiği rakam 41 
milyon. 

Şimdi bir de elimizde hiçbirinin tesiri ol
madan bizim İstatistik Umum Müdürlüğünün 
neşrettiği maden istatistikleri kitabı vardır. 
Bu işin rezervini kendim yaptığım halde, ni
hayet bunu yapanlar da benim gibi mühendis, 
belki benim kadar da bilmediği taraflar ölür, 
benden çok bildiği taraflar olduğu gibi, ama 
bu işi yapan birisi olduğum halde, »ben kendi 
rakamlarımı vermiyorum. Ama Devlet ista
tistiklerinin rakamlarını veriyorum. Bir de 
1968 yılma kadar olan kısımları vereyim. Özel 
sektör, kamu sektörü elindekileri bu kitap 
1,5 milyar gösteriyor. Bunun % 46'sını kamu
da % 54'ünü özel teşebbüste ıgösteriyor. Kim iş
itiyorsa hesap vermeye, ikna etmeye hazırım. 
Eğer 'benim verdiğim bu rakamlar, aldığım şu 
kitaba göre yanlışsa, ufak tefek hatası olur 
ama bu kitaba göre katiyen yanllş vermediği-
mli ısrarla söyleyebilirim. Demek ki, İstatistik 
Entitüsünün verdiği 1961 - 1968 rakamlarına 
göre de özel teşebbüste % 54 linyit rezervi var
dır; rezervi de 1,5 milyar olarak almış, ondan 
sonra tabii verdiğim rakamlara göre artmış
tır. 

iSayın arkadaşlar ,sayın milletvekilleri; bu 
borlar hakkımda benim verdiğim rakamlar, ken
di hesabetıtiğim, doğruluğuna linyitler kadar 
inandığım rakamlar değildir. Bunlar muhtelif 
kaynaklardan aldığımız rakamlardır. 

Yalnız bâzı bor sahaları halen Danıştayda, 
bâzıları münakaşa halinde. O bakımdan yüzde 
kaçı Devlette yüzde kaçı özel teşebbüste bunu 
çıikaramadım. Yaptığım araştırmalar yanımda, 
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fakat, doğruluğuna inanmadığım için size arz 
etmiyorum. Çünkü yüzde yüze yakm inanmalı
yım ki, size arz edeyim. 

Ancak, hakikat olan birşey var ki; şu gördü
ğünüz, Eskişehir Seyitgazi Kırka Bucağı Sarı-
;kaya höyü. civarındaki bor yataklarında yapı
lan sondajlar sonucu hangi sahalarda ne miktar 
kalınlıkta ve zenginlikte bor olduğunu gösterir 
bir haritadır. Bizim dün verdiğimiz rakama gö
re Devletin elinde 280 milyon ton İngiliz Borax 
'Gonsolittated'in elinde 250 milyon ton. (İşte şu
rada görülen, kalitesini ve sondajlardan elde 
edilen kalınlığını söyleyeceğim miktar) bunun 
dışında özel sektörün elinde de 270 milyon ton 
'olmak üzere ceman Türkiye rezervi 800 milyon 
tondur. 

Rezervi kendim hesalbetmedim. Fakat muh
telif kaynaklardan aldığım rakamlara göre, be
nim şahsî kanaatim, en doğru rezerv hesapları 
da bunlardır. Ama bir başkası gelir bunun on 
aşağısını yirmi yukarısını söyleyebilir; faklat 
bu rakamları büyük çapta değiştiremez. 

Bu Kırka sahasında İngilizlerin ellerinde bu
lundurdukları damarların kalınlıklarından bir
kaç tanesini okuyayım: (Burada sondajların 
numaraları var) «117 metre, 103 metre, 131 
metre, 137 metne, 82 metre, 126 metre, 131 met
re, 143 metre, 107 metre...) Çok ender, bir yerin
de 5 metre var, bir yerinde 0,40 metre var, bir 
yerinde 38 metre var. Diğerleri aşağı - yukarı 
yüıks ek r akamla r... 

Arkadaşlar, işte bu sahalardır B'Orax Oonso-
litated'in elinde olanlar. En yüksek kaliteli, sod
yumlu olan bor madenleridir ki, bunların da 
miktarı yaklaşık olarak - veya hakikate en ya
kın tahminler - 250 milyon ton olduğu hesaıbe-
diliyor. Bizim üzerinde durmak istediğimiz bu
dur. 

Ecnebiler yalnız bu boraksı isletseler, dünya 
istihlâkinin senede 2,5 milyon ton olduğunu dü
şünürsek, (Amerika da dahil olmak üzıere bütün 
dünyadaki istihsali durdursalar) bizim Kırka 
bölgesinde Borax Consalitated'in elinde bulu
nan bor madeni bütün dünyaya 100 sene yete
cek demektir. Ben dün bunu söyledim, başka 
birşey söylemedim. 

Yine muhtelif bor sahalarının paftaları ve 
haritaları elimdedir. Fakat bunlara kömürde ol
duğu gibi yüzde yüz itimat etmediğim için, an-



M. Meclisi B : 25 21 . 12 . 1972 O : 1 

cak muhtelif kaynaklardan aldığım resmî ra
kamları veriyorum: Devlet İstatistik Enstitü
sünün resmî rakamlarını veriyorum. Bu rakam
larda da tereddüt olduğu için bunları da katî 
olarak vermedim; ama katiyetle söyleyebilirim 
ki, özel teşebbüsün elindeki bor yatakları kaımu 
kuruluşlarının elindekinden fazladır. Tabiî yal
nız 270 milyon ton Türk özel teşebbüsünün elin
de, 280 milyon ton kamu kuruluşlarının elimde.. 
Beş milyonluk bir fark vardı, benim verdiğim 
rakamlarda. FaJkat ben Gonsali'taited Şirketinin 
elindekileri de ilâve etmelk suretiyle fazladır di
yorum. Yoksa Türtk özel teşebbüsünün elinde 
270 milyon ton, kamu kuruluşlarının elinde de 
280 milyon ton demek suretiyle, 10 milyon ton
luk farkı daha evvel peşinen kabul etmiş olu
yorum. 

.Sayın milletvekilleri, sözlerimi bitirmeden 
evvel tekrar edeyim: Verdiğim rakamlar 1970'-
te MTA ile Almanların işbirliği ile hazırlanmış 
•enerji envanteri rakamlarıdır. Bu rakamları tek
rar vermekte fayda var. Bu raporun son düzel
tilmiş şekliyle kamu sektöründe 443 milyon, 
özel teşebbüste 1 milyon ton. 

En son bizzat kendim yaptığım araştırma so
nucu elde ettiğim rakamları vereceğim. (Eğer 
beni kaynak olarak kabul ederseniz; ki, bunu 
yapanlar da benıim gibi mühendis olduklarına 
göne; onları kaynak olarak kabul ettiğiniz gibi 
her halde beni de kabul edersiniz. Bizzat yap
tım,* daha evvel de ben yapmıştım bunları): El
bistan dahil kamu sektöründe - görünür -
2 354 072 000 ton, özel sektör elinde - görünür -
(«görünür» yüzde yüz var demektir) 343 803 
bin ton. Elbistan hariç kamu sektörünün elin
de : 584 072 000 ton. ('Üzerine basa basa veriyo
rum;' bu rakamları bizzat kendim buldum) Ma
dencilikte bir «görünür», bir «muhtemel», bir 
de «ımümŞkün» tabiri var. Niye ? Biraz evvel izah 
ettiğim gibi, çünlkü yeraltı hiçbir zaman kati
yetle söylenemez. 

'Simidi bu şekilde alınırsa, Kamu : (Elbistan 
dahil) 3 837 806 000 ton. Özel : 1 060 943 000 
ton. Türkiye yekûnu : 5 028 749 000 ton. Yalnız 
buraya not olarak ilâve etmek lâzım; (Beyşehir 
'Saray ve Ağaçlı miktarı olan 130 000 000 ton 
bu yekûnların hiçbirine dahil edilmemiştir) 
gerek kalori bakımından gerek damar yapısı 
bakımından, gerek diğer evsafları bakımından 

çalışması mümkün olmayan bu kömürleri bu ra
kamlara dahil etmedim. 

Bunun kaynağı da benim. Nasıi ki diğer 
kaynaklar benim! gibi mühendisler hazırlıyor; 
iki üç sene M T A'da çalışmış bu hususta ihti
sas sahibi bir eleman olarak bu kaynakları ben 
verdim. Fakat benim dışımdaki kaynaklar da 
beni doğrular mahiyettedir. Ottocold'un raporu 
da beni doğruluyor, Enerji Raporu da beni doğ
ruluyor, 1966'da Başbakanlığa sunulan raporu 
da okursanız, onda da bulacaksınız, beni doğru
luyor. En son İstatistik Enstitüsünün hazırladı
ğı Maden İstatistikleri de beni doğruluyor 
(Fert başına düşen işçilik, kömür miktarı bura
dadır. Size arz ettim : % 46 devlet sektörünün 
% 54 özel sektörün) bütün bunlar beni doğru
luyor. 

Şimdi takdir Yüce Meclisindir. Benim söyle
diğim rakamlar mı hakikate yakındır - ki hiçbir 
zaman hakikat olamaz - ISayın Esat Kıratlıoğlu' 
nun sözlerimi hakikate yakındır? Takdir sizin
dir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Hüdai Oral. 

C. H. P. GRUBU ADINA HÜDAİ ORAL 
(Denizli) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Ener
ji ve Taibiî Kaynaklar Bakanı Nuri Kodaman-
oğlu'nun yapmış olduğu bir konuşmayı cevap
landırmak isterim. 

Değerli arkadaşlarım, kamulaştırma ve dev
letleştirme konusunda grup adına burada yap
tığımız konuşmanın Sayın Bakan tarafından 
yanlış anlaşıldığını görmüş bulunuyoruz. Kamu
laştırma Anayasamızın 38 nei .maddesinde yer 
almıştır. «Devlet ve kamu tüzel kişileri, kamu 
yararının gerektirdiği hallerde, karşılıklarını 
peşin ödemek şartıyle, özel mülkiyette bulu
nan taşınmaz malları, kanunla gösterilen esas 
ve usullere göre, tamamını veya bir kısmanı ka
mulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifak
lar kurmaya yetkilidir.»1 denilmektedir. 

Yine, devletleştirme ile ilgili 39 ncu madde
de, «Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşeb
büsler, kamu yararının gerektirdiği hallerde, 
gerçek karşılığı kanunda gösterilen şekilde 
ödenmek şartıyle devletleştirilebilir.» denilmek
tedir. 

Değerli arkadaşlarım, biz, Türkiye'deki ma
den rejimi üzerinde Anayasamızın 13!Ö ncu mad-
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desinin uygulanması gerektiğini söyledik. 130 
ncu maddeye göre, «Tabiî servetler ve kaynak
ları, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.»' 
Burada özel kişilere ait mülkiyet rejimi uygulan
maz. Mülkiyet rejimi uygulanmadığına göre, 
madenlerin, yeraltı servetlerimizin, yani bugün 
özellikle bor minerallerinde 250 milyon ton re
zervi kapattığı ve işletmekte olduğu söylenen 
yaibancı Şirket Borax Consoli'tated Limited'den 
bu hak alınırken, yerin altında bulunan bu ser
vetlerin bedeli ödenmeyecektir, dedik. Görüşü
müz bu idi. Zannediyorum ki, Sayın Bakanla 
da bu noktada mutabıkız, ama bizim görüşleri
mizi yanlış tefsir etmiş bulunmaktadırlar. 

Ne olacaktır? Devletleştirme ve kamulaştır
manın genel anlamı içinde bu şirketlerin, yer
üstünde bu rezervleri işletmek için kurmuş ol
duğu tesislerin ödeme şekilleri ve o tesislerin 
kamulaştırılması, devletleştirilmesi bir kanunla 
düzenlenecek. O konu ile ilgili görüşlerimizi 
ifade ettik. Onun için, devletleştirme ve kamu
laştırma ile ilgili görüşlerimizin bu olduğunu, 
Sayın Bakanın bu konuda yanlış bir anlayış 
içinde görüşlerimizi tefsir ettiğini ifade etmıek 
isterim. 

Kaldı ki, Komisyonca reddedilen ve çıkarı
lan tasarının geçici 6 ncı maddesinin üçüncü 
bendinde : «Yukarıdaki hükümlere göre geri 
alman maden haklarının sahiplerine yapılacak 
ödemelerin tespiti ve ödeme şartları...» Neyin 
ödemesini yapacaksınız? Bir ödeme; gerekçede 
bir tazminat ödenmesinden bahsedilir. Neyin 
tazminatını ödeyeceksiniz, bu konu ile ilgili gö
rüşlerimizi ifade etmiştim. Yoksa, Türkiye'de 
bulunan yabancı şirketlerin kapattıkları maden 
rezervlerinin b.edelinin ödenmesi söz konusu de
ğildir. Devletleştirme ve kamulaştırmadaki an
ladığımız anlam burada açıklıkla ifade olun
muştur. 

Kaldı ki, yabancı şirketlerin taşınmaz mal
larla ilgili Türkiye'de yaptıkları maden dışında 
bâzı sahalardaki girişimlerinin de kamu yararı 
bakımından devletleştirilmesi, kamulaştırılması 
Devletçe, Parlâmentoca öngörülebilir. Bunun 
için de mâni yok. Anayasamız da hükümler 
vazetmiş. Bu konu ile ilgili olarak, o devlet
leştirme ve kamulaştırma konuları ayrı bir pro
sedürle de uygulanır. 

Değerli arkadaşlarım, Saym Bakanın dünkü 
bir konuşması vardı. Onu cevaplandırmamış-
tim, dikkatimden kaçmıştı. Cumhuriyet Halk 
Partisi Kurultayından ve bu Kurultayda alman 
karardan bahsetti, Saym Bakan. Kurultaydaki 
alman karar aynen şöyledir. Bahsetmiş olma
saydı burada bu kürsüye bunu getirmeyecektim. 
Kurultay kararı, petrolün devletleştirilmesi, kö
mür ve linyitlerin tamamen devletleştirilerek, 
Devlet eliyle işletilmesi, bor minerallerinin de 
aynı şekilde uygulama görmesine dairdir. Bu 
kararı Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı al
mıştır. Saygı ile arz ederim. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi Sayın Kıratlıoğ-
lu'nun bir iki konuşmasına değinmek isterim. 
O da şu: 

Değerli arkadaşlarım, dün de ifade ettim. 
Çeşitli partiler değişik görüş ve programlarla 
Parlâmento Önündedirler. Kamuoyu önünde de 
aynı programlarını uygulayacaklarını ifade 
ederek oy almaktadırlar. Bu konuyu burada 
açıklıkla dile getirdim. Bu konuda Cumhuri
yet Halk Partisinin görüşlerini de arz ettim ve 
Adalet Partisi ile aramızdaki görüş farkını da 
hem doğal olarak kabul ettim, hem de bu gö
rüş farkını açıklıkla söyledim. Ayrıca şunu 
ifade etim: Burada Kurultay kararlarını oku
dum. Aynı mahiyette Cumhuriyet Halk Parti
si, doğal kaynaklarda yabancılara maden hakkı 
verilmesinin karşısında olduğunu söyledim. Bu
güne kadar, Atatürk'ten beri devam eden uygu
lamaları buraya getirirsek, değişik uygulama
ların tatışmasma girersek Cumhuriyet Halk 
Partisinin tek parti devrinde, ondan sonra De
mokratik Parti devrinde ve nihayet çok partili 
devirdeki birçok uygulamalar buraya getirile
bilir. Burada 1961 Anayasasının temel özgür
lükleri, fikirleri içinde bir parti anlayışı, ta
banda gerçekten programlarını uygulamak yü
kümlülüğü altında bulunan bir parti anlayışı 
içinde görüşlerimizi getirdik. 

Adalet Partisi Sözcüsü Saym Esat Kıratlıoğ-
lu, benim bundan evvelki bâzı icraatımla ilgili 
noktaları, Saym Sezgin'in söylediği gibi, dile 
getirmeye çalıştılar. Ben dün söyledim; Cum
huriyet Halk Partisi içinde, Adalet Partisi için
de değişik anlamda uygulamalar bugüne kadar 
yapılmış olabilir. Bugün de partilerüstü anlam 
taşıdığı söylenen bir Hükümetin de bir uygula-
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mâsı, öldüğü'bir tasarıyı getirdiği buraya bir 
gerçek. Bu tasarı üzörinde de görüşlerimizi ifa
de ediyoruz. Kendi görüşlerimizi tam anlamı 
ile yansıtmamış olmakla birlikte, reform tasa
rısının reform niteliği üzerindeki görüşlerimizi 
ifade ediyoruz ve bu görüşlerimizi ifade eder
ken, Adalet Partisinin Sayın Sözcüsü şunu söy
lüyor: Dünyadaki bor minerallerinin rezerv 
durumu şudur. Bu rezerv durumuna göre Tür
kiye'deki bor minerallerinden yabancı şirket
leri çıkarmaya ne lüzum var? Çalışsın Borâx 
Consolitated Limited Şirketi, Eskişehir Kırka 
Bölgesindeki 250 milyon ton; bunun bir tonu 
30 dolar ham cevher olarak, hesap ediniz, 250 
milyon ton rezervi, ki yıllarca, 100 sene Avrupa-
nm ihtiyacını karşılayabilecek olan bu sodyum
lu rezervi bir yabancı şirket işletsin, diyor Sayın 
Kıratlıoğlu. Biz de diyoruz ki, işletmesin. Dün
ya piyasalarına Türk Devleti hâkim olsun ve 
kendi geri kalmış fakir milletine katkıda bulun
sun. Bu yabancı şirketin buradaki hakkını or
tadan kaldıralım, devletleştirme, kamulaştır
ma anlamında bütün icraatı yapalım ve gelen 
tasarıdaki hükümleri bu anlamda kabul ede
lim, diyoruz. Aramızdaki fark bu. 

Efendim, bunun millî menfaatlere aykırı 
kısmı vardı, izin kısmı idi, geri alırdım, kont
rol altında tutardım... Bu bir görüştür. Görüş
tür, ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de, 
böyle izinle, onunla, bununla, başka yollarla bu 
işi göstererek değil, bu konuda devletleştirmeyi, 
bu konuda yabancı şirketlerin doğal kaynaklar
daki maden hakkı sahibi olmasını önleyecek ke
sin bir hükmün bu kanunda yeralmasmı istiyo
ruz. Bizim istediğimiz nokta bu. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, burada şunu da 
ifade edeyim. Bir nokta devamlı olarak söy
leniyor; Hükümet işletme imtiyazını bu şirkete 
vereceğini, o zaman yapılan uyarılarla arkadaş
larımızın, teknik elemanların, bu şirketin borda 
oyun oynadığı noktasına matuf olarak yapmış 
oldukları uyarılarla o zamanki Hükümette gö
rev alırken ilk Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı bulunduğum sırada, ki arkadaşım çok gü
zel ifade etti, Ticaret Bakanlığına da bu şir
ketle yapılan işler hakkındaki yazılarımdan 
bahsetti, o arada bu şirketin böyle 7 milyon, 9 
milyon göstererek bu rezervlere sahip çıkmak 
istediği anlaşıldığı zaman, ki 6309 sayılı Kanun 

uygulanıyor o zaman, henüz bu kanun kalkmış 
değil, o zaman tarafımdan imtiyaz verilmedi. Ö 
güne kadar zaten şirket girmiş, buraya. 100 se
neden beri Türkiye'de bu şirket. 100 seneden 
beri icraat gösteriyor. 100 seneden beri Türk 
Boraks Madencilik Anonim Şirketi halinde de, 
Borax Consolitated Limited Şirketi halinde de 
Türkiye'ye bu şekilde girmiş; Demıokrat Part i 
zamanında girmiş. Ondan sonra bu ruhsatlara 
teşebbüs etmiş. Birçok zamanda teşebbüs etmiş, 
girmiş... 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (İstanbul) — Siz 
iptal etmemişsiniz. 

HÜDAt ORAL (Devamla) — Efendim bu
nu arkadaşım da söyledi. Kanun hükümlerinden 
istifade ederek girmiş. Şimdi kalkıp da bir za
manlar böyle- tutup, böyle tutum ve davranış; 
Atatürk zamanında tek parti devrinde filân şir
ketler girmiş diye onu mu eleştireceksiniz? Mü
saade ederseniz, Atatürk devletleştirmeyi de 
yaptı, Zonguldak maden kömürlerinde olduğu 
gibi. Atatürk, bütün Demiryollarının devletleş
tirmesini de yaptı. Şimdi bir yandan itiraf ede
ceksiniz, bu devletleştirmeyi yapanlar aşırı 
soldadır; öbür yandan da Atatürk zamanında 
•yabancı şirketler girmiştir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, konu şu : Ko
nu, bugünkü koşullar altında Türk Devletinin 
gerçek ihtiyaçlarını dile getirmek suretiyle bu 
konuda, (devletleştirmede), asgarî bâzı nokta
larda birleşmek suretiyle Parlâmentoda bu ya
bancı şirketin bor minerallerinden çıkmasını ve 
bor minerallerindeki hakkının geri alınmasını, 
kamulaştırma ve devletleştirme hükümlerinin 
buraya uygulanmasının, ama Anayasanın 130 
ncu maddesindeki hükümler içinde uygulanma
sının gerektiğini biz ifade etmiş bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, sol meselesine Sayın 
Kıratlıoğlu tenDas etti. C. H. P. ortanın solunda-
dır, C. H. P. aşırı solda değildir, Marksist bir 
parti değildir ama, ortanın solunda sosyal ada
leti, sosyal demokrasiyi savunan, gerçekten top
lumu kapsayan görüşünü kamuoyuna devamlı 
olarak bütün açıklığıyle ifade etmiş bir siyasal 
örgüttür. Anayasanın öngördüğü temel hak ve 
özgürlüklerin uygulanmasında kendisine düşen 
görevi bihakkın yapma gücüne de sahiptir. Bu 
bakımdan, bu görüşümüzün ışığı altındaki 
programlarımızın ve görüşlerimizin uygulan-
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imasında devletçiliği de burada savunarak dev
letçilik anlayışımızı ifade etmiş bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarını, gene demin ifade etti
ğim gibi, Sayın A. P. ve D. P. temsilcilerinin bu
rada dile getirdikleri kendi görüşlerine de say
gı duyduğumuzu ifade ettik. Aıma, bu saygı du
yuşumuz reformlarda tâviz verme anlamında 
olmaması gerektiğini zikrettik. Saygı duymak 
ayrıdır, çünkü konuşmamızda ayrıdır, dedik. 
Reform niteliği,' köklü değişiklik ifade eden ni
teliktir. Eski Maden Kanununu, 1954 yılındaki, 
yani 1.0 - 15 sene evvelki Maden Kanununu uy
gulayalım, o Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanu
nunu uygulayalım; doğal kaynakları yabancı
ların gelmesi devam etsin. Ama az geliyormuş, 
az gelmiş. Aklıma bir şey geldi, onu söyleyece
ğim; 4,5 milyon lira Borax Consalitated Limi
ted Şirketinin Türkiye'ye getirdiği sermaye. 
4,5 milyon sermaye ile 250 milyon ton rezervli 
- şimdi okudu arkadaşımız, kendileri de kabul 
ettiler - bor minerallerini elinde tutmasına ra
zı mısınız? Buna razı olmak için gerçek milli
yetçilik anlayışı içinde olmamak gerektiği yo
lundaki kanaatimizi, Cumhuriyet Halk Partisi
nin kaanatini müsaade ediniz de ifade edebile
lim ve bunu söyleyebilelim. Bizim elimize halk 
yetki verdiği zaman, millî iradeyle buraya gel
diğimiz zaman bu devletleştirmeleri, bu geri 
almaları kökünden, köklü bir reformla yapaca
ğız. Bugün getirilen bu tasarıdaki bu hükmün 
de Parlâmentoca kabulünde büyük fayda gör
düğümüzü, bunun reform anlamında ileriye 
atılan bir adım, bir atılım olduğunu söyledik, 
ama tam anlamıyla bizim reform anlayışımızı 
da ifade etmediğini söyledik. 

Şimdi bu konuda arkadaşımız çıkar bura
ya hayır efendim, özel sektör çalışsın, yabancı 
şirket çalışsın, bunların, rekabeti faydalıdır, 
bütün bizim madenlerimizde 40 ylı, 99 yıl imti
yaz alması, işletme hakkı salhibi olması yararlı
dır» diyöbilir. Ben de yararlı değildir» derim'. 
Bugün bir madeni kapatan bir adamın maden 
sahasına girebiliyor musunuz? Yabancı şirketin 
250 milyon ton maden hakkı aldığı, imtiyaz al
dığı, arama ruhsatnamesi aldığı bölgeye girebi
liyor musunuz? «Çalıştırıyorum» diyor, adam. 
«iBen, bunu satacağım, Avrupa'ya» diyor. «Sizle 
Devlet hakkı vereceğim, biraz da vergi verece
ğim, katrışmaym siz, sizin kanununuzun verdiği 

hükme göre girdim.» diyor. Biz de diyoruz ki, 
«bu adam böyle devam ediyor aıma bu, millî 
menfaatlere aykırı ve büyülk oyunlarla buraya 
geldi. Bizıe 9 milyon gösterdi, 30 milyon göster
di, oyun oynuyor; halen de 250 milyon ton var. 
Bu adamın elinden bu hak alınmalıdır, bu ya
bancı şirketin ve artık bundan sonra sokmaya
lım» diyoruz. Neden? Biz de bir İngiltere gibi, 
bir Amerika gibi, bir Fransa gibi; onlar nasıl 
yabancıları kemdi doğal kaynaklarına sıokup, 
hak; vermiyorlarsa, biz de halk vermeyelim diyo
ruz. Ha, yabancı sermayeden istifade etmeyelim 
mi? Edelim, «Etmeyelim» demedik. Bunun şart
ları var, yalbancı siermıaye getirirsiniz ama, hak 
tanımak ayrıdır. Benim malım gibi bir yere çök-
melk ayrıdır, Ifeendi menfaatim için o malı, o ma
deni çalıştırıp menfaat sağlamak ayrıdır, o ma
dende hâkimiyet tesis etmek ayrıdır. Bir yaban
cı sermayenin proje kredim gibi, birçok krediler 
alıyor, bütün devletler alıyor. Rusya'da alır. 
Ama haık mı tanıyor? Mülkiyet hakkı gibi, tapu 
gibi bir şirkete 40 yıl hak mı tanıyor? Hayır. 
Onun için istirham ediyorum, geri kalmış bir 
memleketin gelişmesi için yabancı şirketlere 
Türkiye doğal kaynaklarından hak verilir gibi 
bir düşünce sahibi olımamalk lâzımgeldiğini bir 
kez daha arkadaşlarıma hatırlatmak isterim. 

Bu ruhsatnameler filân tarihte verilmiş, ve
rilmemiş, girmiş daha nice şirketler var. Ilgın 
Şirketi var, Potasclh Şirketi var, nice şirketler 
Türkiye'ye şu veya bu şekilde girmiş. Bütün 
bunları ayıklamak, bütün bunlardan hangileri
nin yurt yararına olup olmadığı konusunda bir
çok şeyleri almak artık bunları kesip atıp, do
ğal kaynaklardaki bütün yabancı şirketlere ma
den aramak hakkı vermemlek, verilmiş olan 
halkları da geri almak suretiyle Türk doğal kay-
aıaklarını artık yabancılardan arıtmak zamanı 
gelmiştir. Gerçek ekonomik bağımsızlık, bağım
sızlığımız, siyasal gücümüz buna bağlıdır. Türk 
Milleti bu bilinç içimde doğal kaynaklarını ça
lıştırma gücümde olacağını bütün dünyaya bir 
kez daha bu Parlâmento vasıtaısıyle ilân edebil
meli ve köklü reformların yapıldığını bir kez 
daha ispat edebilmelidir. 

Hepimize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Ok
sal, buyurun. 
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GEÇİCİ KOMİİSYON BALKANI MEHMET 
ALÎ OKSAL (Trabzon) — Sayın Başkan, çok 
değerli arkadaşlarım.; dün de bıtgürukü müzake
reler sırasında grupları adına konuşan arkadaş
larım, öyle anlaşılıyor ki, temel bdr fikirde or-
talktirlar. Gerek biraz evvel konuşan Cumhuri
yet Halk Partisi sözcüsü arkadaşımız Sayın 
Oral ve dün de Adalet Partisi adıma konuşan 
Sayın Menteşe arkadaşım, hepsi şu anafükri ile
ri sürdüler: 

iMJillî yararın gerektirdiği şekilde tedbir al-
malkta hepsi ortaktırlar. Biraz evvel Sayın Oral 
dediler ki, «dBiz yabancı sermayeye karşı deği
liz». Daha evvel de Adalet Partisi sözcüsü be
lirtti ki, «Bir yabancı sermaye düşmanlığını ak
settirecek bir davranışa karşıyız,» dediler. Bu
rada nüans farkları var, değerli arkadaşlarım. 
Biz komisyonda gerek yabancı sermaye ile ilgi
li, gerelk kamu ve özel sektörler eşitliği ile ilgili 
konularda titizlikle durdulk. Benzeri tartışma
lar uzun uzun, komisyonda, devam edegeldi. Fa
kat Komkyon Başlkanı olarak şu kanaate sahi-
bolduım ki, tasarı ve teiklifler ve komisyon de
ğiştirgeleri, komisyon raporuyla birlikte Yüce 
Meclise arz edildiği zaman, ^ Yüce Meelis kamu 
yararının gerektirdiği, millî çılkarım gertelktirdi-
ği ortak bdr çözüm yolunu bulabileeekltir. Öyle 
temenni ediyorum ki, Sayın Hükümet de getir
diği tasarının anahatları üzerinde fazla bir sert
lik göstermezse, grup sözcüsü arkadaşlarımın 
bu ortalk temennilerini bir çözüm yoluna getir
mek mümkün olacaktır. Benden sonra konuşa
cak: olan Adalet Partisi sözcüsü arkadaşım da 
sanırım ki, bu görüşmelere iştirak edertelk, Ada
let Partisinin, yabancı sermayeye karşı olmama 
fikriyle, yeraltı servetlerimizin, millî kaynakla
rımızın istismarı konusunu ayıracaktır. Bütün 
partiler istismara karşıdır değerli arkadaşla
rım. Bunun aksini burada iddia etmıemiştir. Bü
tün mesele yolu bulabilmıektedir. Nüans fark
ları vardır. Bunları gidermek mümkündür. Be
nim temennim, lütfetsinler grup sözcüsü arka
daşlarım kendilerinin bu temel fikirlerimi bu 
ortak noktada birleştirmeye çalışsınlar ve böyle
likle hakikaten memleket için son derece önemli 
olan bu kanun tasarısını bu Yüce Meclise yakı
şır bir şekilde burada solkma imlkânı da hâsıl ol
sun. 

Saygılarımı sunarım. 

; IBAŞKAİN ~ Adalet Partisi Grubu- adına ,-Sa-
ym Esat Kıratlıoğlu, buyurun efendim. 

A. P. GRUBU ADINA ESAT KIRATLIOÖ-
LU (Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

İkinci defa huzurunuza çıkmayı düşünmü
yordum, ama kısaca huzurunuzu işgal edece
ğim; belki beş dakikayı geçmeyecek. Benden 
evvel konuşan değerli iki C. H. P. Grup Sözcü
sü arkadaşlarım benim konuşmalarımı ya yanlış 
anladılar, yahut da anlamamazlıktan geldiler 
düşüncesiyle bu hususta başta bilhassa Sayın 
Hüdai Oral'a, sonra da Sayın Hüseyin Baytürk'e 
rakamlar konusunda 1 - 2 noktada cevap ver
mek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, Hüdai Oral arkada
şımız elbette ki, Devlet umuru görmüş bir kim
sedir. Kendisiyle partimizin dışında bir kimse 
olmasına rağmen muayyen zamanlarda konuşur, 
görüşür, ahbaplık ederiz ve birbirimizi severiz. 
Beni bağışlasınlar, yalnız Sayın Oral biraz he
yecanlı oldukları için, yahut da ne konuşmayı 
daha evvel düşündükleri için benim konuştuk
larımı yanlış anlamış olsalar gerek. Malûm, in
san ne konuşacağını daha önceden düşündüğü 
için karşısında konuşan insanın ne demek iste
diğini belki anlayamaz. O bakımdan Sayın 
Oral'ı da tatmin etmek bakımından tekrar arz 
edeyim. 

Zabıtlar buradadır, ben burada hiçbir zaman 
«Borax Consolidated Limited Şirketi gibi yaban
cı bir şirketin Türk borakslarını işletmesi lâ-
zımgelir ve elindeki durumları da tutması lâ
zımdır» diye bir beyanda sureti katiyede bulun
madım. Burada rakamları konuşturacağımı 
ve nelerin yapılması lâzımgeldiği hususunda 
bunların ışık tutması ieabettiğini belirttim ve 
hatırlanacağı gibi, hattâ burada birtakım zabıt
ları da okumak suretiyle «Bu Borax Consoli
dated Limited Şirketi üzerinde A. P. diğer bir
takım partilerden çok daha hasas davranarak, 
bu şirketin elinde bulunan cem'an altı ruhsat 
sahasından beş tanesini A. P. İktidarı zamanın
da Danıştaya dava açmak suretiyle iptal ettir
miştir. Halen elinde bulunan bir tane ruhsat 
sahası da dava mevzuu olarak Danıştaydadır.» 
dedim. 

Yani, bunu burada söylemek, Borax Consoli
dated Limited Şirketi veya herhangi bir yaban-
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cı şirketin Türk. borakslarını işletmesi lâzım ge
lir mânasına mıdır, yoksa eğer Devletin,- mille
tin aleyhine ise, gelmez mânasına mıdır?.. De
ğerli arkadaşlarım, bunu iyi takdir etmek lâ
zımdır. 

YASAK AKAL (Samsun) — Meddahlık 
yaptın, yabancı sermaye için burada bir saat 
konuştun. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Size 
ağır cevap veririm sonra.. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Ne verirsen 
ver, ben de veririm. 

BAŞKAN — Sayın Akal, müdahale etmeyi
niz, kürsüye geldiğiniz zaman konuşursunuz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Bildi
ğiniz bir şey varsa buraya gelir konuşursunuz, 
millet sizin de bir şey bildiğinizi zanneder. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, devam edin 
efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Ya
bancı sermaye mevzuunda ise, yine Sayın Oral 
ile birlikte memleketin menfaatini sömürtmeme 
bakımından temel fikirde elbette birleşiyoruz. 
Bunda birleşmemek diye bir şey yok. Zaten bu, 
A. P. nin eski fikridir. Yani, yabancı sermaye
ye memleketi sömürtme diye bir şey mevzuuba-
his olamaz. Ancak, faydasına inandığımız ya
bancı sermayenin memleket şartlarına uygunlu
ğu tespit edilmek suretiyle yurda getirilmesinde 
yarar görmekteyiz, demekteyiz. Bunun başka 
bir mânaya gelmesi mümkün değildir. Zaten 
Sayın Hüdai Oral da aşağı - yukarı tam bizim 
gibi düşünmese bile, yabancı sermayenin icabın
da Türkiye'ye gelmesinin. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Yanlış anlaşıl
mış. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Belki 
yanlış anladım. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Doğal kaynak
larda yabancı sermayeyi kabul etmiyoruz, biz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Tah
min ettiğime göre, bir hak tesahubu değil de, 
yabancı sermayenin Türkiye'ye girmesine kar
şı olmadığınızı herhalde ifade ettiniz. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Başka sahalara 
girsin. O ayrı mesele, aıma doğal kaynaklarda 
yok. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — İşte 
onun gibi. 
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Ben de «Yabancı sermayenin memleket ya
rarına olması tespit edildiği takdirde...» dedim, 
burada. «Rusya'da, Yugoslavya'da Macaristan' 
da olduğu gibi, onların şartlan ayrıdır, bizim 
şartlarımız ayrıdır diye düşünmeden, o şartla
rın, onlara göre, bizim şartlarımızın da bize gö
re değerlendirilmesi suretiyle bundan istifade 
etmenin lüzumlu^ olduğunu» söyledim. Yoksa, 
peşinen söyleyeyim, hiç bir zaman hiçbir yer
de ne A. P. Grubu adına, ne şahsım adına «Gel
sin de tek başına yabancı sermaye girsin, şunu 
yapsın, bunu yapsın» demedim ve böyle düşü
nen insanlardan değiliz. Zaten grubumuz da 
bunu düşünmez, ama «Boraks mevzuunda böy
le söylediniz» demek, sureti katiyede bir yan
lış anlamının ifadesidir. Ben ne söylediğimi bi
raz evvel anlattım; boraks mevzuunda yabancı 
sermayenin, yerli sermayenin durumlarından 
bahsettim. Hattâ bugün «Tümünün devletleşti
rilmesi lâzımı gelir» şeklinde konuşan Sayın 
Oral zamanında, elimdeki bilgiye göre, özel sek
töre 1963 yılında 101, 1964 yılında da 108 
ruhsat verilmiştir. Bugün ide kalkıp devletçi
likten bahsediliyor, «O zaman öyle düşünüyor
duk, bugün de böyle düşünüyoruz;» deniliyor. 
Ben de buna karşılık, Devlet idaresinde 7 - 8 se
nelik bir devrenin, insan ömrü hele 40 yaşın 
üstüne çıkmışsa, insanın değişik fikirlere gir
mesinde değişkenlik yönünden ne kadar etkili 
olabileceğin! ifade ettim. 

Lâfı uzatmadan tekrar arz edeyim, A. P. 
boraks mevzuunda ne benim ağzımdan, ne de 
başkasının ağzından şöyle bir ifadede bulun
mamıştır: «Boraksı Devlet değil de, yabancı 
şirket, meselâ Borax Consolidated Limited Şir
keti işletsin.» 

Muhterem arkadaşlarım, böyle bir söz ne 
A. P. Grubuna mensup herhangi bir kimsenin 
ağzında/t dinlenmiştir, ne de benim ağzımdan. 
Ben burada Borax Consolidated Limited Şirke
tinin durumunu, özel sektörün durumunu, Dev
let sektörünün durumunu anlattım. Eğer bu 
durum memleket aleyhine ise, yabancı şirketin 
işletilmesi gerektiğini söylemek için insanın bi
raz aklını ytirmiş olması lâzım. Böyle şey olur 
mu hiç 1 Memleketin lehine ise, gruplarımızın 
takdiriyle idarecilerimizin karar alması sure
tiyle, memleketin ımenfaati neyi acabettiriyorsa 
- gerek özel sektör, gerek resmî sektör, gerek-
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se yabancı sermaye bakımından - Devletimizin 
âld menfaati neyi icabettiriyorsa ona göre ha
reket edeceğiz, diye söyledim. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada şunu ifade 
edeyim: ISaym Hüseyin Baytürk buradaki ra
kamlar İtibariyle alımdılar. Ben kendisini hiç
bir zaman bu mevzuda ne incitmek istedim, 
ne de «Verdiğiımiz rakamlar yanlıştır» dedim. 
Ancak, ben, elimdeki resmî, Devletin vermiş ol
duğu ralkaımları konuşturmak suretiyle ifade 
ettiiım. Bu arada ıda «Sayın Baytürk dün şu ra
kamları ifade etti» dedim. 

Tekrar ifade edeyim. Burada hiçbir zaman 
yanlış vesika, yahut eksik nokta arz etmedim. 
Benim elimdeiki listede özel sektöre ait işletme
lerin tünrüj işletmecilerin isimleri verilmek su-
retyle gösterilmelktedir, iki tane de Devlet 
sektörü konımuş. însan diğerlerini bilmemiş ol
sa, sanki Devlet sektörünün elinde bu kaıdar 
var, özel sktörün elinde de bu kadar var zanne
der. Halbuki orada özel sektöre aidolanların tü
münün ismi zikredilmiş, Devlete ait olanların 
da yalnız ikisi zikredilmiş. Halbuki Devlete 
aidolanların eğer tepyekûn hepsi zikredilmek 
durumunda ise, Elbistan'ı, Zonguldak'ı, şunu, 
bunu da ilâve etmek lâzım gelir. Meselâ tek ba
şına Elbistan 3-3,5 milyar tonun üstünde bir 
rezerve sahiptir. O bakımdan Sayın Baytürk'ün 
«Onları okuyorsunuz da diğerlerini niye oku
muyorsunuz»' diye aşağıdan ikazı olunca, onu 
da okudum ve arkasından da ilâve ettim de
dim ki, «Burada yalnız Devlete ait ikisi zikre
dilmiş, aıma burada zikredilmeyen, rezervi mil
yarları bulan diğer hususlar vardırj» 

Bu bakımdan benim okuduğum da hiçbir yan
lışlık yoktur. Devletin arşivine dayanmaktadır 
ve ISayın Hüdai Oral'm da ifade ettiği gibi bir 
durum burada olmamıştır. Devletin menfaatini, 
ımilletin menfaatini düşünen ve düşünmesi lâzım 
gelen insanlar olarak neler anladığımızı bura
da arza çalıştum. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Be
nimki- resmî rapor, neden benimkinden bahset
miyorsun ? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — iSaym 
Baytürk, sizi hiçbir zaman incitmek istemedim. 
Ben burada rakamları okudum, o listenin içerd-
sinıde olmayanları da zikretmek suretiyle du
rumu tavzih ettim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere öııergesd 
gelmiştir, okutuyorum. 

iSayın Başkanlığa 
Maden kanunu tasarısı hakkında yeterince 

görüşme yapılmış ve konu aydınlanmıştır. Mü
zakereme kifayetini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Tokat 

Mehmet Kazova 

ILYAS KILIÇ (Samsun) — Yeterlik öner
gesinin aleyhinde söz istiyorum iSayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıç. 
ILYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; ' -
Şu (müzakereleri takibeden vatandaşların 

önünde, kifayeti müzakere önergesi veren bu 
arkadaşımızın durumunu düşünüyorum. Bu 
Parlâmentoda yalnız grup temsilcileri değil, 
o grupların içerisinde çalışan milletvekilleri de 
var. Binaenaleyh, grupların konuşmalarıyla 
meselenin anlaşıldığını zannetmek, /milletvekil
lerinin konuşma hürriyetlerine ambargo koy
mak demelktir. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Yeterlik 
önergesini geri alıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, geri aldılar, lüt
fen efendim... 

ILYAS KILIÇ (Devamla) — «Mani zail 
olunca memnu avdet eder» 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kazova kifayeti müza
kere önergesini geri almıştır. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Refet 
Sezgin,buyurunuz efendim. 

Daha sonra Cumhuriyet Halik Partisi Gru
bu adma Saym Hüdai Oral'ı davet edeceğim 
efendim. 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Sırada 
başika hangi arkadaşlar var Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Bilmiyorum eğendim, grupla
rın öncelik hakları olduğu için gruplar arasın
da söz veriyoruz. 

Sayın Sezgin, buyurunuz efendiım. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA RE
FET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Madencilik Reformu kanunu tasarısı üze
rinde müzakereler ikinci günü olarak devam 

— 625 — 
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etmektedir.-Görüyorum İki, iki günlük müzake- ı 
relerin vasıl olduğu şu noktada yine başlancığ-
taki yerdeyiz. Yani, siyasî parti grupları hangi 
noktadan mütalâalarını serdetmeye başlamış-
larsa, özellikle sayın Cumhuriyet Halik Partisi I 
Grubu sözcüsü arkadaşım OraJl, aynı konuşma
ları Yüce Heyetinize takdim etmekte bir itina 
göstermektedir. Biz de bu davranışa bir nebze 
uymak suretiyle, meselenin önemlini dikkate 
alarak görüşlerimizi bir (kere daha açıklığa İka--
vuşturanakta ve bâzı konuların Yüce Mecliste 
yapılan müzakerelerin vesilesiyle kamuoyuna 
yanlış intikaline mâni olma bakımından bizza-
rur bu yolu ihtiyar etme durumundayız. 

Dünkü mütalâamda, Yüce Heyetinize mese
leyi anladığımı kadarayle basite irca ederek ne 
olduğunu tespit etmeye gayret ettim ve bu mü
talâalarımız içerisinde de madencilik reformu 
adı altında Yüce Meclise getirilen ve kamu
oyuna takdim edilen tasarının mihrak nokta
larının neler olduğunu ve bunların hangi çözüm I 
yoluna, hangi esaslar dikkate alınarak bağlan
ması lâzım geldiğini izaha gayret ettim. 

Şimdi konuşmalarda yine görüyorum ki, me
selenin bizatihi çözüme yardımcı olmayacak, 
zatî meseleyle ilgili bulunmayan birtakım mü
talâalara girişmekte nedense yarar görülmek
tedir. Efendim, geçmiş senelerde boraks mese
lesi şöyle oldu, boraks meselesi böyle oldu, 
Adalet Partisinin bir grup sözcüsü Borax Con-
salidated Limited Şirketinin faaliyetinin deva- I 
mı istikametinde konuştu demek suretiyle, hem 
tekzibeden sayın arkadaşımın beyanına aykırı 
bir imaj içerisinde Adalet Partisini bu müzake
reler bakımından gösterme, hem de bu konuyu 
senelerce tatbik etmiş Borax Consalidated Li
mited Şirketinin ef'alinin dünkü konuşmamda 
da telhisen arza gayret ettiğim gibi, (memleke
timizin yararına olmadığını tespit ettiğimiz ci
hetle, kazai kararla hallettiğimiz meselenin, 
bu defa teşriî bir tedbirle halledilmesi lâzım 
geldiğine .mütedair inancımızı ve şeklini de be
yan ettim; bunu da arkadaşım Sayın Oral din
ledi, böyle olmasına rağmen... 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Sezgin, 
Sayın Kıratlıoğlu söyledi, 'insaf ediniz efendim. 

REFET SEZGİN (Devamla) — .Sayın Kı-
ratlıoğlu'nun ki de öyle. Yani, bundan tahsdl 
edilmek istenilen siyasî fayda nedir, ben bunu | 

anlamak istiyorum, bunun üzerinde konuşmak 
istiyorum. O ahvalde, boraks meşelerini, boraks 
dosyasını başından sonuna kadar açmaya mec
bur kalırız. Bir siyasî parti olarak ve geçmiş
te vazife mesuliyetini deruhte etmiş insanlar 
olarak, siyasî grup olarak bu meseleyi kamu
oyuna bir kere daha takdimde kendimizi haklı 
görürüz. Bunu takdim ederken, tabiatiyle biz
den önce bu konuda yapılmış bulunan işlemleri 
de teker teker dile getiririz. Müzakeresini yap
makta bulunduğumuz ve bütün siyasî partile
rin de görüşleri ne olursa olsun esası bakımın
dan memleketimizin son derece yararına oldu
ğunda birleşilen Madencilik Reformu kanunu 
tasarısına ve bu meselenin halline ne getirir; 
hiçbir şey getirmez. Bilâkis (memleketin yara
rında "birleşebileceğimize inandığım noktalar 
var olmasına rağmen bizi bu uzlaşmanın dışına 
iter. Böylece, meseleyi başka bir mecraya gö
türmekte memleket bakımından yarar değil 
zarar vardır. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — (Sayın Sezgin, 
siz açtınız, siz temas ettiniz, ben meseleyi hiç 
açmadım, siz çıkardınız. 

BAŞKAN — 'Sayın Oral, 'Sayın Oral, tah
min ediyorum komisyonda da bu işler çok tar
tışıldı o havadasınız hâlâ. 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Evet konuşul
du, ben hiç temas etmedim ama. • 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
REFET SEZGİN (Devamla) — Ben dünkü 

maruzatımda hiç kimseye, hele tahsisen Sayın 
Oral'a bir şey izafe etmedim, sadece. 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Ben de size Uv 
şey demedim. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Evet, sade
ce kanunî bir işleminden bahsettim. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Ben de sizin ka
nunî işlemlerinizden bahsettim. 

REFET SEZGİN (Devamla) — S a y ı n Oral 
Bakan bulunduğu sırada kanunlarımıza uygun 
olarak, 6309 sayılı ve muaddel 271 sayılı Maden 
Kanununa göre kendisine getirilen Borax Con
solidated Limited Şirketinin bir talebiyle iliş
kili imtiyaz konusu yapılmasına mütedair bir 
mucibi imzalamıştır; bu doğru bir muameledir 
dedik. '' 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — O kadar]... İm
tiyaz hakkı vermiş değilim onu söyleyin. 



M. Meclisi B : 25 21 . 12 . 1972 O : 1 

REFET SEZGİN .(Devamla) — Bir yanlış
lık var anı bu beyanda? 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Borax Conso
lidated Limited Şirketini Türkiye'ye soktuğu
nuzu söyledim. 

BAŞKAN — Sayın Oral, kaçıncı ihtarım 
tefendim, lütfen arkaya gidin olmazsa, lütfen... 
Karşılıklı konuşacaksanız ımesele yok, çıkın dı
şarıda konuşun «fendim. 

REFET SEZGİN (Devamla) '— Anlamak 
istiyordum, ama affedersiniz anlayamadım, ce
vaplamak isterdim. Ne yapmışım Borax Con
solidated Limited Şirketiyle ilişkili olarak? 

BAŞKAN — Sayın iSezgin, çok rica ederdim, 
muhatap kabul etmeyiniz. 

HÜDAt ORAL (Denizli) — Müsaadeyi Ada
let Partisinin verdiğini söyledim. 

BAŞKAN — Sayın Oral, /müdahale etme
yiniz lütfen efendüm. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Şimdi, ne 
yapmışız efendim; Borax Consolidated Limited 
Şirlketinin kanunlara uygun olarak iktisab et
miş bulunduğu birtakım ruhsatları tetkik etmi
şiz. 

HÜDAt ORAL (DenizM) — Kim veraniş o 
ruhsatları?. 

BAŞKAN — 'Sayın Oral, çok rica ederim 
efendim. 

REFET SEZGİN Devamla) — Bir karşı
lıklı konuşma imkânı olsa simidi cevap 
veririm, ama hiçbir suitefehhüme meydan kal
maması için ben zabıtlara müracaat etmek su
retiyle sahih bilgileri huzurunuzda takdim et
mek isterimi; saatlerce de Meclisin mesaisini 
alır, ama istiyorsanız bunu atfını yapmak sure
tiyle hangi tutanakta bulunabileceğine işaret 
edeyim'... 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Benim de önüm
de var, konuşurum şimdi. 

BAŞKAN — Sayın Oral, Saym Oral.. 
REFET SEZGİN (Devamla) — Sayın Oral 

nedense rahatsız oluyor, yani bundan. 
NAÎME İKBAL TOKGÖZ (İstanbul) — Sa

yın Oral, biz sizi saygıyla dinledik, lütfen müda
hale etmeyin de hatibi dinleyelim. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Ben de saygıyle 
dinliyorum hanımefendi. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (İstanbul) — Say
gıyle dinleseniz, saygıyle susarsınız. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Ben de sizi 
saygıyle dinledim... 

BAŞKAN — Sayın Oral, Saym Oral... 
Buyurun efendim. 
REFET SEZGİN (Devamla) — O halde oku

yalım. 
Efendim, Cumhuriyet Senatosu- Tutanak 

Dergisi, 22 nci Birleşim, 25 . 1 . 1968; sayfa 
846, devam' eden konuşma : 

«Türk Boraks Madencilik Anonim Şirketi
nin kurmak istediği rafineri»1 ve bâzı ruhsat sa
haları hakkındaki talebiyle ilgili olarak 4 defa 
komisyon kuruldu ve komisyonun Bakanın gö
rüşlerine uyması için mükerreren teşkil edildi
ği şeklinde ifade edilen olay, diğer hususların 
bir çoğu gibi, yalan ve hakikî bir uydurmadır. 

Mezkûr şirketin taleplerinden şimdiye kadar 
bir tanesi kabul edilmiştir. O da 9 Şubat 1962 
tarihinde Sayın İnönü Başkanlığındaki İkinci 
Koalisyon Hükümeti tarafından 6/1398 sayılı 
Kararla tasdik edilmiş bulunan 15 milyon TL. 
sermayeli bir şirketin kurulmasıdır, ki bu kara
rın isabetsizliği, teklif yapan firmanın 25.3.1966 
tarihli kendi yazısıyle bu teklifinden sarfınazar 
etmesiyle sabit bulunmaktadır. Binaenaleyh, bir 
takipsizlik de mevzubahis değildir. Müsaadenin 
verildiği 9 Şubat 1962 tarihi ile iktidarı terket-
ımek zorunda kaldıkları 13 Şubat 1965 tarihi 
arasında niçin takibetmediklerini C. H.'İP. ikti
darından sormak icabeder. 
* Bu firmanın 2 Aralık 1964 tarihinde 90 mil
yon TL. sermaye ithali suretiyle yeni bir firma 
kurma talebi ise, dikkatlerinize arz ediyorum; 
5 . 4 . 1905 tarihinde A. P. iktidarı zamanında 
25 . 4 . 1966 tarihli şirket sermayesine 13 mil
yon TL. ilâvesi ve zenginleştirici tesisleri kur
ma teklifi ise, yine iktidarımız zamanında ve 
9 . 7 . 1967 tarihinde reddedilmiş ve firmanın 
itirazları mercii tarafından kabul edilmemiştir. 

Şimdi, Türk Boraks Madencilik Anonim Şir
ketinin münakaşa konusu olan arama, işletme, 
ruhsat veya imitiyaz müracaatları için Cumhu
riyet Halk Partisi zamanında, Dördüncü Koa
lisyon zamanında, A. P. İktidarı zamanında ya
pılan muameleleri açıkladıktan sonra, A. P. ola
rak tespit etmiş bulunduğumuz boraks politi
kasını da sizlere yeniden açıklamakta fayda mü
lâhaza etmekteyim. Sabrınızı suiistimal etti
ğim için af finizi rica ediyorum. Çünkü mesele
nin can noktası burasıdır. 
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Muhterem senatörler; mezkûr şirkete 
20 5 . 1966 tarihli iktidarımız zamanında 388ı9, 
3574,3945 4240, 4282 sayıfla beş <aidet anama ruhsat
nameleri 271 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi
nin âmir hükmüne istinaden usul ve nizamnamıe-
lere uytgun olarak verilmiştir.» A. P. iktidarı 
zamanımda onu da söylüyoruz. 

«124/1168, 24/184, 24/185, 24/188, 24/189 ve 
24/233 numaralı sahalardaki ruhsatlar ise 6309 
sayılı Kanunun 29 ncu maddesine göre sırasıy-
le 9 . 8 . 19159, 12 . 12 . 1959, 12 . 12 . 1959, 
5 . 2 . 1960, 5 2 . 1960, 4 . 11 1960, tarihlerinde 
6309 salyaSk Kanuınuın 29 ncu maddesinin âmliır hük
müne uygun olarak verildiği kayıtlardan anla
şılmıştır. 

Mezkûr şirketin bu ruhsatnameler için 630© 
sayılı Kanunun 43 ncü maddesi gereğince kanu
nî süreleri içinde işletme ruhsatı ve imtiyazları 
talebettiğinin doğru olduğunu, biraz <ewel Yük-
sek Heyetlilnlilze açıklamış bulunuyorum. Bu ta
leplere göre muhtelif iktidarlar tarafından ya
pılan muamelelere de, şimdi açıklamaya devam 
edeceğim. 

24/168 sayılı sahaya, işletme ruhsatı verme 
muamelelerinden en. mühimlerinden bulunan 
arza tatbik muamelesi, 24 . 6 1905 tarihinde 
Dördüncü Koalisyon Hükümeti zamanında, 
2V184 ve 24/185 sayılı sahaların arz;a tatbiki 
ise 16 Aralık 19103 tarihinde, 24/188 sayılı saha
nın arza tatbiki 26 . 12 . 1963 tarihinde ve 24/1S9 
sayılı sahanın arza tatbiki 19 Ağustos 1964 ta
rihinde, 24/233 sayılı sahanın arza tatbiki ise 
14 Haziran 1963 tarihinde C. H. P. iktidarı ve 
onun Enerji ve Tabiî Kaynaklaır Bakanı Sayın 
Oral zamanında icra edilmişlerdir. Kanunî iş
lemlerdir.».. 

HÜDAI ORAL (Denizli) — Ben o zaman 
Bakan değildim. 1962 -1963'te Bakan değildim. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Hayır, 1963' 
te değil... 

HÜDAI ORAL (Denizli) — Bakanlığımın 
zamanını tespit edin önce. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Efendim, 
ben zaptı aynen okuyorum. 

BAŞKAN — Biraz sonra söz sırası sizin efen
dim. Beyanlarının yanlış olduğunu o zaman ifa-
ıde edersiniz efendim. 

BEPET SEZGİN (Devamla) — Bir dakika 
müsaade edin, belgeyi de okuyacağım, imzanızı 

havi belgeyi de okuyacağım müsaade buyurun. 
Onu da okuyacağım, şimdi oraya geleceğiz. 
Ben hiçbir şeyi saklama niyetinde değilim, her-
şeyi açıkça okuyorum. Bütün muameleler mey
danda. Devlet arşivinde bulunan meseleler bun
lar... 

HÜDAI ORAL (Denizli) — Biz de bunu in
kâr etmedik efendim-

REFET SEZGİN (Devamla) — tmzanma 
tesahulbetımediğiniz, bu meselede tesahulbetmeıdi-
ğiniz bu Meclisin zabıtlaırıyle sabittir, Sayın 
Oral. Ben, bu münakaşaları tazelemek istemiyo
rum. 

ı«..24/168 sayılı sahalarda imtiyaz verilime-
si 27 . 10 . 1965 tarihinde A. P. İktidarının ikin
ci gününde hazırlanmış bulunan muamelelerin 
bir devamı olarak İktidarımızın Bakanı tarafın
dan, 24/1184 ve 24/185 sayılı sahalar için 5 Mart 
1964 tarih ve 5/11-2082 sayılı yazıyle zamanım 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafındaın 
Başbakanlık kanalı ile Danıştaydan istişarî mü
talâa taleibedilmiş ve Danıştayın ilgili dairesi
nin 21 . 5 . 1964 ve Genel Kurulunun 6.7.1964 
tarihli kararlarına uyan idare Türk Boraks Ma
den Anonim Şirketi lehine işletme ruhsatları
nın verilmesi muamelelerine 26 . 8 . 1964 tari
hinde, yani Sayın Oral'm Bakanlığı zamanında 
başlamış ise de, sahalarda hak iddia etmeye de
vam eden Mehmet Hulusi Ünlüce ismindeki bir 
madencinin Danıştay a müracaatı üzerine iş sü
rüncemede kalmış ve Türk Boraks Madem Ano
nim Şirketinin 26 Ocak 1966 tarihli işletme ruh
satı talebeden ısrarlı müracaatı dolayısıyie ik
tidarımız zamanında Bakanlıkça yapılan mua
melelerin ne olduğunu biraz sonra bütün saha
lara tatbik edilmiş bulunan bir prensip olarak 
açıklayacağım. 

24/188 numaralı sahaya 40 yıl imtiyaz veril-
mıesi, 23 Mayıs 1964 tarihinde zamanın Bakanı 
Sayın Oral adına Müsteşarı tarafından karara 
bağlanmış bulunmaktadır. 

24/189 sayılı sahaya 15 yıl müddetle işletme 
ruhsatnamesi verilmesi 13 Haziran 1965 tarihin
de Dördüncü Koalisyon Hükümetinin Enerji Ba
kanının Müsteşarı tarafından karara bağlaınmış-
tır. 

24/233 sayılı sahaya 40 yıl müddetle imtiyaz 
verilmsesi isıe 29 . 4 . 1964 tarihinde yime Cum
huriyet Halk Partisi iktidarının Enerji ve Ta-
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biî Kaynaklar Bakanı Sayın Oral tarafından ve
rilmiştir: 

Şimdi, müsaade ederseniz bunu diğer zabıt
tan, Cumhuriyet Senatosu Tutamak Dergisi, 60 
ncı Birleşim, 12 . 5 . 1969 günlü tutanağın 44 
ncü sayfasından itibaren okuyalım. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, görüşmeniz dalha 
ne kadar devam eder acalba1?.. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Efendim, 
ıgörüşmemiz uzar. Boraks konusuna bu meseley
le girdiğimiz için, herhalde maruzatım uzayabi
lir. Yalnız, şu vesika kısmını, bu mevzuyu bu 
kısımda bağlamak istiyorum Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Bir dakikamız var efendim, 
hir dakikada bağlayabilecek misiniz 

REFET SEZGİN (-Devamla) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN —• Buyurun öyleyse efendim. 
REFET SEZGİN (Devamla) — 24/233 sa

yılı sahaya 40 yıl müddetle imtiyaz verilmesi, 
29 . 4 . 1964 tarihinde Sayın OraFa Maden Dai
resi Başkanlığı tarafından sunulan bir mucibe 
dayanmakta,dır. Aynen; 

«•a) BaJhis konusu Bor tuzu madeninin sa
ha sınırlarının muayyenliği ve madenin kemi
yet ve keyfiyet itibariyle bir işletme tesisine 
elverişli cervheri ihtiva ettiği tahakkuk etmiş 
•olduğundan, 6309 sayılı Maden Kanununun 271 
sayılı Kanunla değişik 49 ncu maddesi gereğin
ce, madenin bulunmuş maden sayılmasına ve 
arayıcısı Türk Boraks Madencilik Anonim Şir
ketinin bulucusu olduğunun kabulüne,» Bo
raks Konsolidated Limited Şirketi. 

«b) Mezkûr madenin, Maden Kanununun 
öl nci maddesi gereğince, kemiyet ve keyfiyet 

iktisadî ve fennî şartlara göre, 40 yıl müddetle 
işletme imtiyazı mevzuu yapılmasına,. 

c)ı Aynı Kanunun 52 nci maddesine göre, 
madenin işletilmesinin teknik ve iktisadî, malî 
şartlara ve işletme h&kkı sahibinden alınacak 
teminat miktarını gösterir şartname ihzar edi
lerek bu hususta gerekli muamelenin ifasına 
müsaadelerini saygılarımla arz ederim. 

Maden Dairesi Reisi 
Kemal Hazniedaroğlu 

O L U R 
2 9 . 4 . 1 9 6 4 

HÜDAÎ ORAL» 

Bu, yanlış bir muamiele değil, bu doğru bir 
muamele.. Kanuna uygun. 

HÜDAt ORAL (Denizli) — Muamele bu, im
tiyaz değil. 

REFET SEZGİN (Devamla) — İmtiyaz me
selesinin telkevvünü için Maden Dairesinden ge
len mucibin Balkan tarafınidan «olur» diye im
zalanmasıdır. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — İmtiyaz hakkı 
değil, değil mi Sayın Sezigin? 

REFET SEZGİN (Devamla) — Bunu hep 
böyle söyledik, hiç de değişemedik; böyle bir 
itiyadımız da yoktur. 

BAŞKAN — Tamam efendim, sonuçlandı 
mı efendim bu görüşünüz? 

REFET SEZGttN (Devamla) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Saat 15.00'te toplanmak üzere 
Birleşime ara veriyorum. 

(Kapanma Saaiti : 13,02) 

* • * . 

— 629 — 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Vehbi Meşhur (Amasya), Şevket Doğan (Kayseri) 

BALKAN — Millet Meclisinin 25 nci Birle
şiminin ilkiıi'ci oturumunu acıyanını. Maden Ka
nununun müzalkerelierine devamı ediyoruz. 

iSayın Refet Sezgin, Adalet Partisi Grubu 
adına görüşlerinize dievam eıtmek üzere, buyu
run efendini. 

(ADALET PARTiİSl G-RUBU ADINA REFET 
SEZGİN (Canalkfkale) — Muhterejm milletvekil
leri ; 

Öğleden önceki oturumda başladığını maru
zatıma dıevam ediiyorunı. Oturumun sonunda 
Sayın.Öral arkadaşım, okuduğum bir belgenin 
iıHiltiyazİa ilgisini ve ne mâna ifade ettiğini söy
lediler; böylece halen meriyette bulunan 6309 
sayılı Maden Kanununun imtiyaz işlomdnd kısa
ca tekevvünü bakımından belirtmekte fayda var
dır. 

6309. sayılı Maden Kanununa göre; bir saha -
.nm imtiyaz konusu yapılabilmesi için evvelâ Ma
den Dairesinden kanunun aradığı şartlara uy
gun olup olmadığını tespit eden bir inceleme so
nucunun ne kadar'••süneceği, hangi sahanın imti
yaz konusu yapılacağına dair bir mütalâa ilgili 
bakana, yani Enerji Bakanlığına gönderilir. 
Okuduğum belge de budur. Bu belgede; imtiyaz 
Jkonusu yapılmasına mütedair sunulan Maden 
Dairesi Reisliği mütalâmnı Balkan, «olur» diye 
imzalamıştır. Bu, doğru bir muameledir, kanu
nî bir mııamelıedir. Bu imtiyaz işleminin ilk 
'muamelesidir. Bundan sonra konu istıişari müta
lâa akna baıknmından Devlet Şûrasına intikâl 
eder, Devlete Şûrası istişarî mütalâasını bildir
dikten sonra da Balkanlar Kurulu bir karar ve
rir, bir kararname ihzar eder. Bu kararnameye 
istinaden de eğer Bakanlar Kurulu nihaî olarak 
imtiyazı kaibul eJtmiişse, imtiyaz işlenil tekevvün 
eder. Deımidk ki, üç safha var. Maden Daire
since hazırlanıp bakanın oluruna iktiran eden 
birinci safha, ilk incisi Devlet Şûrasının istişari 
mütalâa safhası, üçüncü safha da Bakanlar Ku
rulunun karar safhası. Bu üçünün teJkemımülü, 
tamamlanmasıyle bir imtiyaz işlemi gerçekleşir. 

İBeıı, şimdi sayın arkadaşıma bu neyi ifade 
eder diye sorunca şunu demek istiyorum; hiç 
bir s ey ifade etmiyor mu bu olurunuz i . Bu olu
runuz Borax Consolidated Ltd. Şirketinin imti
yaz konusu yapılmasına mütedair talelbinin baş
langıç muamelesi bakımından tasvibinize ikti
ran dtıtiğini ifade eder. Siz imtiyaz işleminin di
ğer safhalarının gerçelkleşmesi bakımından ira
denizi acık surottıe, (kanunlara uygun olarak 
ifade etmiş bulunımaktasınız. 

Muhite rem milletvdkllleııi; bu maruzatta şu
nun için bulunuyorum; boraks konusunda nnem.-
le.kotiınniziıı bugün gelmiş bulunduğu merhale 
nedir, yapılmış bulunan işlemler nelerdir ve bu
gün memleketimizin ihtiyacı nedir, reform adı 
altında ifade edilen, boraiks ballomından ihtiyaç 
nedir? Bunu tespit etmdk lâzımdır. Bunu tespit 
edersdk, bu meseleye memlohetimıizin yararı is
tikametinde bir çözüm yolu bulmaya gayret 
edenken, öğleden evvel bir ıtebze arzetmeye gay
ret ettim, geçmiş işlemleri bahis konusu etmek 
suretiyle meseleye çözüm yolu bulmanın güç
le ştirilımesi isabetli bir tartışma tarzı olamaz, 
nıemlelketimiizin faydasına da değildir. Ama za
rurî olarak mesele bu noktaya geldi. 

ıŞimdi, 1967 yılında mevcut kanunlarımıza 
göre, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti 
bulunduğu için o tarihte kanunlara gürle kendi
sini halklı addetmcik suretiyle talepte bulunan 
ıBorax Oomsolidated Ldt, Şirketi var, tarihini 
arzediyorum, 1'967'ye kadar da arama ruhsatna
mesi, vesaire almak için kanunî gerekleri yeri
ne getiren ve bu suretle talebi is'af edilmeiktie 
olan bir şirket var. 

O tarihe kadar boraks konusunu, yani Ener
ji Bakanlığına geldiğimden üç ay sonraya ka
dar, gerçelklt'en bilmediğimi huzurunuzda ifade 
ediyorum. Bir millî boraks müstahsilimiz Cum
huriyet Gazetesinde çıkan bir yazısından sonra 
gelip beni ikaz edince meselenin tizlerine eğil
dim, Borax Consolidated. Ldt. Şirketinin ef'alin-
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den bahsediyor ve memidketimize yararlı olma
dığını, zararlı olduğunu bana beyan edince bu 
ınıeısıeleyie vaziyet etmieyi hem Hükümette mesul 
bir bakan sıfatıyle, beni de bir Türk vatandaşı 
olarialk, bir Tüırk olarak, bir milliyetperver ola
rak kendime görev bildim. 

incelenmelerde bulunduk teknisyenlerimizle; 
Borax Consolidated Ltd. Şirketinin 1967 tarihi
ne kadar, zaımanı iiktıidarıanızda ve ondan önce
ki Hükümetler devrinde 6309 sayılı Kanuna gö
re cereyan etmiş bulunan talepleri üzerine ya
pılmış .muameleleri tetkik ettik. Bunlarda birta-
ıkım açıik kapılar göndük; bunları tespit ettik. 
Bunları tespit edince de Borax Consolidaıted 
Ltd. Şirketinin faaliyetinin Türk milletinin, 
Türkiye Cumıhuriyetinin menfaatleriyle kabili 
telif olmadığına «kanaat getirdiğkniz için de hu
kukî tedbir bakımımdan süraltle, bir teşriî ted
birden önce süratle, ne yapılabilir, bunun ince
lemesine giriştik; bunun yolunu imkânlarını 
•da buldulk. Bu bir hukukî yol idi. Nasıl ki Borax 
Consolidated Ltd. Şirketi kendi haklarını, ka-
nunlariimıza istinat etmek suretiyle dermayen 
»ediyorsa, bir tarafta bir şirlkeıt bir tarafta Dev
let; Devletin de hakları hukuka bağlı Devlet ol
ma haysiyeti içellisinde, anlayışı içerisinde ka
nunların Mmayeisinde bulunduğu cihetle bu 
yolu ihtiyar ederek, yapılan işlemlerdeki usulî 
hataları tespit ederek, bunların bir kısmı Deri-
ner zamanında yapılmıştır, bir kısmı ondan ön
ceki Bakanın zamanında yapılmıştır, bir kısamı 
Oral zamanında yapılmıştır, ama kasten değil, 
usulî muaımelelerdefci noksanlıklar .sebebiyle 
bunları iptal eden kararlar verince, Borax Con
solidated Ltd. Şirketi kazaî yola, yani Devlet 
Şûrasına müracaat eıtti. 6 tane sabası var; 5 sa
haya ait tasarrufumuz Devlet Şûrasının kararı 
ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının le
hine, yani Devletin lehine neticelendirildi, 6 ncı-
sı da derdest bulunmaktadır. 

Bu konuda Sayın ihsan Topaloğlu'nun C. Se
natosuna vermiş bulunduğu bor mineraller iyi e 
ilişkili Araştırma Komisyonunun teşkilinden 
önce yapmış bulunduğumuz bîr muameledir. 
Yani parlamenter bir ikazdan önce Adalet Par
tisi iktidarı Borax Consolidated Ltd. Şirketi
nin efalini tespit etmiş, memleketin menfaatle
rine uygun görmediği için de hukukî tedbirle
rini alarak bunlarla ilişkisini kesmiş, o ela Dev

let Şûrasına müracaat etmiş. Devlet Şûrası 6 
davadan 5'i hakkında Enerji Bakanlığının ta
sarrufunu doğru bularak karar vermiş, 6 ncısı 
henüz karara bağlanamamıştır. 

Şu halde açık bir durumu tespit ediyoruz, 
bununla. Bir töhmeti cevaplandırmak için arz 
ediyorum, iktidarda bulunduğumuz sırada, ba
his konusu olan Borax Consolidated Ltd. Şir
keti, yani memleketimizi sömürdüğü söylenen 
bu şirketin himaye edildiği iddiası, Adalet Par
tisinin yabancı şirketlerin dostu olduğu, onlara 
memleketin madenlerini peşkeş çektiği iddiası 
varit değildir, bir iftiradan ibarettir, bir yalan
dan ibarettir ve gerçek dışıdır. Bilâkis, biz bir 
şirketin bu istikametteki efâline hukukî bir 
yolla son vermiş bulunuyoruz. Ama, bu son ver
me işlemini yaparken de, şüphesiz memleketi
mize karşı hem Hükümet olmanın bize tahmil 
ettiği vazifeyi ifa etmiş bulunuyoruz, hem de 
bir vatandaşlık görevini yapmış bulunuyoruz. 

Bugün, mevcut kanun tasarısı kanunlaşma
dan önceki durum bu şekilde bulunmasına rağ
men, yani Borax Consolidated Ltd. Şirketinin 
Türkiye'nin menfaatleri aleyhine olan efâline 
son veren bir tasarruf ortada dururken, bizi 
başka istikametlerde kamuoyuna takdim etmek, 
insaflı, haklı bir görüş değildir. Meselenin bu 
noktada kalması memleketimizin menfaatleriyle 
kabili telif mi? Hayır. Bunun hukukî, kanunî 
bir tedbire ihtiyacı yok ,mu? Var, bir kanunî 
tedbire ihtiyacı. Dünkü konuşmamda arz ettim, 
bundan önce kanun tasarısının Komisyonda ilk 
müzakeresi sırasında, Sayın Devres Enerji Ba
kanı bulunuyordu, Komisyonda bu konudaki fi
kirlerimizi de bütün açıklığıyle ortaya koyduk 
Dedik ki, mesele Kırka bölgesinde Borax Con
solidated Ltd. Şirketinin haiz bulunduğu, şimdi 
haiz bulunduğu tek sahanın millileştirilmesi ise, 
bu istikamette teşriî tedbir olduğuna göre, bu
na biz evet diyoruz. Evet bunu yapmakta yarar 
vardır, bunu aeıkca beyan ediyorum. Tekrar 
ediyorum, şimdi söylüyorum dün arz ettim, 
Komisyonda da açıkça ilk ımiütalâamızı serdetti-
ğimiz zaman arz ettik; başkası zaten memleke
timizin yararına değil. Başkası zaten iktidarda 
bulunduğumuz sırada tatbikatımızın da aleyhi
nedir. iktidarda bulunduğumuz sıradaki icraa
tımızın da sahibiyiz, memleketimizin menfaatle
ri bakımından da onu vikaye istikametinde sa-
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ri'h, hiçbir tereddüte yer vermeyecek, inançlı 
görüşlerin sahibiyiz. Bu görmüş Türk Milletinin, 
Türkiye Cumlhuriyetinin, Türk Devletinin, bü
tün vatandaşlarımızın faydasına istinat etmek
tedir. Memleketimizin yararına olan düşünce
den doğmaktadır ve bu, bizim kanaatimize göre 
gerçek Atatürkçü görüştür. Bunda hiçbir dok
trinci görüşün de sahibi değiliz. Her meselede 
olduğu gibi bu meselede de memleketimizin ya
rarını her şeyin üstünde tutan bir anlayışın sa
hibiyiz. Bu müzakereler sırasında Devlet Şûra
sına gitmek suretiyle bir netice istihsal edeme
yeceğimizi söyleyen parlamenterlerimiz oldu, 
C. Senatosunda. Bağırdılar; cevap verdik ken
dilerine; inanmadılar. Tatbikat bizim' haklı ol
duğumuzu ortaya koydu. Mesele bu idi. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, yapılacak 
şey nedir*? Neyi yapmak lâzımdır, maden re
formu konusunda? Bunu serinkanlılıkla, bir 
tarafa Anayasanın 130 ncu maddesini, onun ya
nına Üçüncü Beş Yıllık Plân hükmünü, onun 
yanma tasarıyı; bunların hepsinin karşısına da 
memleketimizin yararını koymak suretiyle bir 
çözüm yoluna bağlamak mümkündür. Bunun im
kânı vardır. Bunun sarih, belli yolları var
dır ve bu üzerinde ihtilaflı olacağımız bir me
sele de değildir, aslında. Ama, dış görünüşü iti
bariyle meseleyi ele alırsak, «efendim bütün 
madenleri devletleştirelim.» Hayır. Bu reform
dur deniyorsa bütün madenleri devletleştirme
nin reformla iliişkili olduğuna sureti kafiyede 
kani değiliz, bu görüşü paylaşmıyoruz. Ama, 
bu görüşe sahibolanlar vardır. Buna da saygı 
duyuyoruz. Nitekim, Sayın Oral arkadaşım, bir 
münasebetle Sayın Bakanın konuşmasına cevap 
verirken, belki de bir ıstırar halinde, kendi Ku
rultaylarında bu konuda alınmış bulunan kararı 

. okudular. Bu karara saygımız vardır, iştirak 
etmiyoruz; ama bu kararı bütün madenleri dev
letleştirme istikametindeki düşüncelerini, kendi
leri de ifade ettiler, «Biz millete müracaat ede
riz, millet bize yetki verirse, yani iktidar olur
sak, bu görüşümüzü tatbik ederiz,» bu noktada, 
bu izah tarzında bir ayrılığımız yok şüphesiz. 
Millet böyle bir yetkiyi verirse elbette ki onu. 
yaparlar; ama bu görüşe biz katılmıyoruz. On
ların bizim görüşümüze katılmadıkları gibi, biz 
de onların görüşüne hiçbir vesile katılmıyoruz. 
Çünkü tüm madenlerin devletleştirilmesinde 
memleketimizin yararını görmemekteyiz. 
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ı Yabancı sermaye meselesi: Yabancı serma
ye meselesindeki görüşümüz ve düşüncemiz de 
açık ve seçiktir. Dün kesin olarak ifade ettik; 
ne yabancı sermayenin düşmanıyız, ne yabancı 
sermayenin dostuyuz. Boraks konusunda Bo-
rax Consolidated Limited Şirketinin ve o yolla 
gelen yabancı sermayenin isabetli olmadığı ka
naatinde olduğumuzu, efaline ait teşhisimizle 
ortaya köydük; ama peşin bir hüküm ile yaban
cı sermayeyi bu konuda tüm reddedelim veya 
tüm kabul edelim gibi bir görüşün de sahibi .. 
değiliz. Eğer bir konu memleketimizin yararı
na ise - bu bir hesap meselesidir, bir tetkik me
selesidir - onu kabul etmekte zarar yoktur. Bun
da da peşin hüküm sahibi değiliz. 

Linyit meselesini uzun uzun izaha gayret et
tik ve dedik ki; enerji istihsali bakımından, ter-

I mik santral kurma bakımından linyitin özel sek-
I törden alınması gerekiyorsa evet bunu kabul 

ediyoruz, buna itiraz etmiyoruz; ama elindeki 
linyit sahalarının bir kısmını işletme imkânın
dan mahrum bulunan, filhal işletemeyen, kamu 
kuruluşlarına 2 milyon ton linyit istihsal et
mekte bulunan 275 işletmeyi devletleştirmeye 

I derhal tabi tutmak suretiyle Türkiye'yi linyit-
siz bırakmak gibi bir tehlikeye ve Devletin ba-

I sına bu yolla bir gaile açmaya gönlümüz razı 
I değildir, bunda memleketimiz için yarar görmü-
I yorıız. 
I Muhterem milletvekilleri, özetlemek gerekir

se ; Madencilik Reformu kanun tasarısı bakımın
dan münakaşa konusu 3 meseleyi memleketimi
zin yararları istikametinde çözüm yoluna bağ-

I lamak mümkündür. 
Komisyon Başkanı burada konuştular. Ko-

I misyon Başkanının mütalâalarından şu neticeyi 
istihraç etmek mümkündür: Gerçekten millî 
yarar bakımından ben de Sayın Komisyon Baş
kanının düşüncesine katılmak suretiyle siyasî 
partilerimiz arasında bir fark olduğu kanaatin
de değilim. Ben Adalet Partisi Grup Sözcüsü 

I sıfatiyle memleketimizin yararına olan meseleye 
I «Evet diyoruz» diyorum, bir diğer grup sözcü

sü arkadaşım diyor ki, «Biz bunun devletleş-
I tirilm esini kendi siyasî inancımıza göre istiyo-
I ruz.» Ben o tâbiri kabul etmiyorum, şümulünü 
I başka şekilde mütalâa ettiğim dçin. Benim mü-
| talâamı arkadaşım intihaen kabul ediyor; fakat 

belli meseleye inhisar ettiğini tespit etmek kay-
I dıyle. 

632 — 



M. Meclisi B : 25 21 12 . 1972 O : 2 

Millî yararda birleşiyoruz. O halde yapıla
cak iş; süratle Madencilik Eeformu kanun tasa
rısının bir isabetli neticeye bağlanabilmesi ve 
vaktimizi bu meselenin ağırlığıyle kabili telif 
bulunmayan polemiklere sarf etmek yerine Ko
misyonun, bu müzakerelerin ışığı altında üzerin
de konuşulan, üzerinde tartışılan 3 önemli ko
nuyu yeniden gözden geçirmek suretiyle Mecli
simizin birleşen temayüllerini dikkate alarak 
metin hazırlaması lâzımgeldiği inancında oldu
ğumu ve gerektiği takdirde tekrar söz alma 
hakkımızı da mahfuz bulundurduğumuzu arz 
eder saygılar sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Akal, siz 89 ncu madde 
gereğince söz istiyorsunuz. Hangi konuda efen
dim? 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Müzakerenin 
tarzı cereyanı efendim. 

BAŞKAN — Ne var efendim müzakerenin 
tarzı cereyanında? 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Söz verirseniz 
size yardımcı olurum. 

BAŞKAN — Nizamnameye aykırı olduğu 
takdirde söz vereceğim. Nedir Nizamnameye 
aykırı olan husus? 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Madencilik 
Reformu kanun tasarısı ile ilgisi olmayan mese
leler görüşülüyor da onun için. 

BAŞKAN — Madencilik Reformu kanun ta
sarısını müzakere ediyoruz. Gruplar Madenci
lik Reformu kanun tasarısı üzerinde görüşlerini 
âriz amil? izah ediyorlar. Şu ana kadar Hükü
met ve Komdsyon dahil olmak üzere 22 sayın üye 
söz almış bulunmaktadır. Nizamnameye uygun 
hareket edilmektedir, bu bakımdan böyle bir 
tartışma açılmasına lüzum görmüyorum. 

Sayın Hüdai Oral, buyurun. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Sayın Komisyon Başkan* OksaFm bana at
fen yapmış olduğu bir konuşmaya cevap vermek 
isterim. 

Cumhuriyet Halk Partisi doğal kaynaklara 
yabancı sermayenin girmesine de taraftar değil
dir. Yabancı şirketlerin maden hakkı almak 
suretiyle girmelerine, ya da yabancı sermayenin 
- hak almasa dahi - belirli ortaklıklarla doğal 
kaynaklara girmesinin karşısmdadır. Bunun bu 

kadar açıklıkla bilinmesinde fayda olduğu için 
Sayın Komisyon Başkanına durumu arz ediyo
rum. 

Doğal kaynakların dışındaki başka sahalar
da yabancı sermayeden istifade fikri düşünülü
yorsa onun şekilleri üzerinde görüşmeler başka 
konularda yapılabilir. Ancak bu konuda Cum
huriyet Halk Partisinin görüşü budur. 

Yabancı sermayenin, yabancı şirket kurma
dan veyahut da kişilerle veya yine şirket kura
rak; ama maden hakkı almadan doğal kaynak
larımızın işletilme olanakları içinde bulunması
na Cumhuriyet Halk Partisi taraftar değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Sezgin'in bugün 
şu andan itibaren yapmış olduğu bir konuşma 
var. Zannediyorum bu ana gelinceye kadar ya
pılan konuşmalar da bir noktada toplanma ba
kımından önem taşıyor, o. da; yabancı Borax 
Consolidated Limited Şirketinin 250 milyon to
na varen ve bizim paramızla ham cevher olarak 
30 dolardan değeri 75 milyar lira eden bor mi
neralleri üzerinde bugüne kadar almış olduğu 
ruhsatnamelerin geri alınması," yani devletleşti
rilmesi ve bundan bu şirketin çıkarılması yolun
daki teklifi... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — 75 mil
yar olamaz. 75 milyon dolardır. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, müdahale et
meyiniz. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Efendim, 250 
milyon ton, doları 300 liradan lütfen hesap edi
niz. 30 dolar dedim efendim. 30 doiar ayrı, 
300 lira ayrı, hatta 300 liradan da fazla. Dola
rın bugünkü değerini alırsanız ne kadar yaptı
ğını takdir edersiniz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi konu o değil. 
Konunun önemini söylüyorum size. Rezerv 250 
milyondur, yarın bir tetkik yapılır, 300 milyon 
çıkar filân... 

Şimdi arkadaşlarım söyledi, kömür rezervi
nin özel sektörde ne kadar olduğu bilinmez; 
ama bir milyarın üzerindedir. Kamu kesiminde 
budur filân... Bütün bunların sonucu şu: Bu
günkü kömür rezervlerimiz bizim enerji ve ya
kıt sorunumuzun çözülmesi için gerekli bir 'işle
tim içinde değildir ve ancak kamu kesimiyle 
güçlendirilebilir ve bir sonuç alınabilir. Ayrıca 
muhtemel rezerv, 'görünür rezerv, kesin rezerv 
ıgilM konular teknik elemanlar tarafından tar-
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tışılır, "buraya getirilir, Bakanlıkta konuşulur.. 
Onlar ayrı konu. îşin esasını çözümlemek gere
kir. 

Değerli arkadaşlarım, şurada ayrı olduğu-
Imuz bir nokta daha var; doğal kaynaklarda, 
yani bor minerallerini el<e alalım, bor mineral
lerinde Borax Ooıısolitated Iitd.'in haklarını 
geri alacağız da, devletleştireceğiz, başka şirke
tin oraya girmesine imkân vereceğiz gibi Sayın 
Beaginln konuşmalarından bir netice çıkıyor.. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Hayır, 
katiyen. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Tamamen 
devletleştirme anlamında mı söylüyorsunuz? 
Şim'di olur ya, başka bir şirket gelir, bor mi
neralleri üzerinde arama ruhsatnamesi ister. 
Bu Borax Consolidaıteld Ltd. Şirketi değil de 
Mlyali veya onun kurduğu şirketlerden biri de 
gelir, başka bir şirkette gelr . 

Sayın Sezgin'in bir noktaya kadar hu konu 
ile ilişkin bir kısım var. Eğer bu konuda muta
bakatları varsa, komisyonda bunlar görüşüle
bilir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın 'Sezgin'in (Bir 
arkadaşım bu noktada söz aldı) bütün bu bor 
minerallerfiyle ilgili, bugüne kadar alman ruh
satnamelerle ilgili, yalnız bor değil, manye
zit de dahil yabancı şirketler hangi sahalara 
gelmişlerse, 6309 sayılı Kanunun ve ondan ön
ceki mevzuata göre Türkiye'de hangi iktidar 
bulunmuşsa arama ruhsatnamelerini venmüş, ka
rarnameleri çıkartmış, yabancı şirketler Türki
ye'ye gelmiş, teknik elemanlar dahil, hükümet
ler dahil bu kanunları uygulamışlar. Doğrudur. 

Şimdi, bu uygulamalar içinde sıra, benim 
kişiliğimle ilgili (bir noktaya geliyor. Bunu söy
lemekte buında ısrar etmekte niçin fazla dur
dular bunu anlamak mümkün değil. Ben, bu 
konuşmamın başında bu konulara girmedim; 
yalnız kendileri konuştuktan sonra teker teker 
burada bunların hangi tarihlerde verildiğini ar
kadaşlarıma okudum. 

Şimdi, 1950 yılında verilmiş, 1960 yılında 
verilmiş, daha evvel verilmiş; ama değerli arka
daşlarım, ben bugün Kırka Bölgesinde bulu
nan bölge için Borax GonsoMtated Limited 
Şirketine arama ruhsatnamesi, doğrudan doğru
ya hak vermedim, işletime imtiyazı vermedim. 
Verilmiş bir arama ruhsatnamesi işletme imti
yazı şekline geçmek için belirli muameleden 
geçer. O safhada bu şirketin yaptığı oyunlar da 
meydana çıktığı için kanunsuz olarak çık
tığı tam bulunmuş maden olduğu zaman, ar
kadaşlarımızın da yapmış oldukları uyarılarla 
bu muamele, işletme imtiyazı için yapılan tek
lif ve o zamanki işlemlerin yapılmasıyle ilgili 
konular safhasında durmuş ve arkadaşımızın 
da dediği gibi, (ki, çok iyi oldu) sayın arka
daşım daha yıllarca evvel Senatoda yapmış ol
dukları bir konuşmasının zaptını okudular ve 
tashih de ettiler, bir basın toplantısı ile ilgili 
ıbir konuyu ta'shih de ettiler ve dediler ki, «Ar
kadaşım böyle bir muamelelerle ilgili Maden 
Dairesi (ki, o zaman dağıtmış oldukları fotokopi 
bende var) «Reisinin teklifine olur demişler
dir.» İşlem yapılmasıyle ilgili, «Kanunîdir» de
diler, maddeyi okudular, «ama bu bir işletme 
dmtiyazı değildir» deidiler. Evet işletme imti-

Şimdi şunu söylemek istiyorum; bizim gö
rüşümüz şu; bor mineralleri doğrudan doğruya 
kamu kesiminin eline geçecek şeMlde ve her
hangi bir yabancı şirketin bor minerallerine 
girmesini önleyecek şekilde ve tam anlamıyle 
bir devletçilik anlayışı içinde bunlar devletleş-
tirilmeli, m'illîleşt'irilmeli ve milletimizin yara
rına sarf edilmelidir, yararı için kullanılmalıdır. 
Halk Partisinin fikri budur, bugüne kadar da 
bunu savunduk. Bu husulsta ittifak ediyorsak 
önergeler verilir ve bu noktada bor mineralle
rini yabancı tasalluttan kurtarmış oluruz. 

Bunun dışında büziım teklifimiz; kömürler 
hakkında da aynı şeyi söylüyoruz; bor mine
rallerinde yalnız yabancı şirketle ilgili değil, 
biz bor minerallerinin, tasarıda geldiği gitbi tü-
ımünün Devlet eliyle (işletilmesini istiyoruz. Bir 
kısmı özel sektörde, bir kısmı yabancı şirket
lerde olmasın, tamamen Devlet kesiminde bu
lunsun. 800 milyon ton ise, dünyadaki piyasa
lara hâkim olabilmek için, dünyadaki rekabet 
imkânlarını elde edebilmek için, Türkiye'de özel 
sektör, kamu sektörü rekabetlerine son verip, 
bu madenin .heder edilmesini önlemek için, özel 
sektörün dıştaki bu Borax Consolidated'le de 
mücadele etmesi imkânları olmadığına göre, 
biraz da bu gerekçe ile bunun tamalmıyle dev-
leşleştlirilmesi .gerekir kanısındayız, bugüne ka
dar bu kanıda olduk, bundan sonra da bu tu
tumumuza devam edeceğiz. 
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yabı için, Danıştaydı, mukaveleydi, şartname- ı 
lerdi, onldan sonra Bakanlar Kurulu karar ve- I 
rir. Doğrudur. İşletme imtiyazı tarafımdan da 
verilmiş değildir. İşletme imtiyazı hakkı veril-
mediğinıi burada ifade ettiler, kendilerine te
şekkür ederim; bir gerçeği ortaya koydular. 
Ancak bir hususu arz edeceğim; bunu da tas'hih 
etımiş olduklarını ifade etmiş olacaklar.. O da 
şu; Bir basım toplantısında, kemdi çıkardıkları 
şeyi aynen okuyorum arkadaşımın da insafıma 
terkedeceğim. Bakınız: 

«24/933 sayılı 40 yıl müddetle işletme imti
yazı verilmesi ise, 29 . 4 . 1964 tarihinde yine 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı sayın Oral tarafımdan 
verilmiştir; verilmediğini ve bugünkü muame
ledeki «olur»u işletme imtiyazı verme hakkı
nın Bakamlar Kuruluna ait olduğunu» söylü
yor. Kaldı ki, bugüne Ikadar Millî Birlik Komi
tesi dahil bıir çok iktidarlar tarafımdan yabancı 
şirketler 6309 sayılı Kamuna göre arama ruh
satnamesi almış, 'gitmiş... 

Yalnız şu var; ittifak 'edilen nokta şu; Ara
ma ruhsatnamesi Adalet Partisi zamanında da 
verilmiş, kendileri de okudular. 

Şimdi bunların tartışmasını bıraktık, demek 
ki bir noktaya gelmişiz. Adalet Partisinde ken
disi bir noktaya geldim diyor. «Bu şirketin I 
Türkiye'deki oyunlarını ben de tespit ettim, 
ama ruhsatnameler verilmiştir» diyor. Bu tar
tışmaları bırakarak, Cumhuriyet Halk Partisi
nin bu madenlerin devletleştirilmesiyle ilgili 
olan konudaki hassasiyetinin ne kadar yerinde 
olduğu bir kez daha anlaşılmış bulunuyor. Bu 
mücadeleyi hep beraber 1965 yılından sonra aç
tık, bu mücadelede Cumhuriyet Halk Partisi I 
öncülük yaptı, basın toplantısıyle açtık, ger
çekleri bize teknik arkadaşlarımız söylediler, 
Bakanlıktaki arkadaşlarımız söylediler ve bu 
servetlere tüm olarak sahip çıkmak için bu 
mücadeleyi açtık, bugün bu noktaya geldik. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ' (İstanbul) — 
«1965'de açtık» diyorsunuz, 1963 yılında far
kında değil miydiniz? 

BAŞKAN — Sayın Tokgöz müdahale etme
yiniz efendim. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (İstanbul) — Çi
çek atıyorum, 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Hanımefendi
ye saygılarım sonsuz. Ben de size çiçek ataca- J 
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ğım hanımefendi. Siz çiçek attığınızı söylüyor
sunuz... 

Hanıımefıendi size şunu söyleyeyim: Bugüne 
kadar arama ruhsatnamesi veren, işletme imti
yazı veren arkadaşlaramızm şu veya bu sebep
lerle vermiş olmaları tartışılabilir, ama bar 
noktaya geldiğimizi söyledim. Ondan evvel, bu 
şirketin 7 milyon ton için, diğer şirketler gibi 
5 milyon ton için kolomanit arıyorum diye 
Türkiye'ye geldiği vakit kanunî formaliteleri ik
mal ettikten sonra, arama ruhsatnamesini almış 
olarak benim huzuruma geldiyse benim ne ka
bahatim var? Biraz da arama ruhsatnamesini 
verip, benim önüme işletme imtiyazı için ge
lirken o arkadaşlarımıza sorsanız, zammediyo
rum ki, o zaman bu iş daha çok meydana çıkmış 
olacak. 

Demek ki, mesele şu oluyor: Ben kendim iş
letme imtiyazı hakkı vermedim. Vermediğimize 
iyi ettik. Arama ruhsatnamelerini geri alıyo
ruz, geri aldığımıza hep beraber iyi ediyoruz. 
Bu şirketin oyunları olduğu anlaşılmıştır; ama 
bir şey var, artık bu sahaya yabancı şirket 
sokmayalım. Bu sahada özel sektörün yabancı
larla işbirliği yaparak bor minerallerini işlet
meleri olanağını tanımayalım ve özel sektörden 
de, bor minerallerini çalıştırıyoruım adı altında, 
bu mineralleri heder etmelerine, rekabet imkân
ları olmayan özel sektörün bunu tam anlamıyla 
kamu tekeline verelim ve Devlet eliyle bu ma
deni çalıştıralım. 

Cumhuriyet Halk Partisinin görüşü budur 
ve Cumhuriyet Halk Partisinin, doğal kaynak
larda ulusal düzen sağlanmasında tüm olarak 
istediği şudur: 

Doğal kaynaklar Türk Milletinin kaynakla
rıdır, sınırlıdır; demiri, çinkosu, eivası, fos
fatı ne olursa olsun, bütün bu madenlerin top
lumun yararına işletilebilmesi için yabancılara' 
hak tanınmadan yabancı sermaye ve para oraya 
girmeden kendi gücümüzle, kendi ekonomimizin 
kalkınması için doğal kaynaklarımızı ulusal 
bir anlayışla işlemenin yollarını arayalım ve 
gücümüzü buraya sarf ettiğimiz zaman Türk 
Milletinin daha mutlu, daha insanca yaşama 
düzeyine erişeceği kanaatinde olduğumuzu tek
rar ifade eder, değerli arkadaşlarımla saygılar 
sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Orunu adına 
sayın Refet Sezgin, buyurun. 
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A. P. GRUBU ADINA REFET SEZGİN I 
(Çanakkale) — Muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Oral ifade buyuruyorlar, diyorlar ki : 
«Ben imtiyaz ruhsatnamesi venmıedim!» Vere- I 
mezsiniz zaten siz. Bakan elbette veremez. Zatı-
âİİniz öğleden sonraki oturumun başlangıcında 
bulunmadığınızdan izahımı takibedemediniz. 
Çünkü, dikkatle sizin burada olup olmadığını
zı izliyordum. 

Bildiğiniz gibi, imtiyaz, işleminin Maden 
Kanunu muvacehesinde, nasıl tekevvün ettiğini, 
hangi mıerhalelerden geçtiğini arza gayret et
tim. Yaptığınız kanunî bir işlemden de bahset- I 
tim. Siz de yaptınız, sizden sonraki bakanlar 
da yaptı, evvelkiler de yaptı, kanun icabı yap
manız gereken bir işlemi yaptınız. Bir imtiyaz 
isteminin nihaî olarak tekevvün edebilmesi için 
üç merhaleden geçmesi lâzımgaldiği malûmu
nuz. 

Şimdi sondan başa doğru gelelim; Bakanlar 
Kurulu kararı lâzım. Devlet Şûrasının istişarî 
mütalâası lâzım, bulunmuş maden olması lâzıım, 
imtiyaz konusu yapılmasına .mütedair bir tekli
fin gelmesi gerekir.. Evvelâ imtiyaz konusu ya
pılmasına dair bir teklif gelecek, sonra Devlet 
Şûrasının istişarî mütalâasına gidecek, sonra I 
Bakanlar Kurulunun kararına bağlanacak. 

İşte bütün bu işlemin tekevvünüyle ancak I 
bir imtiyaz muamelesi nihayete erer ve var olur. 
Benim ortaya koyduğum, o günkü boraks meşe- I 
lesindeki mücadelelerimizde haklı olarak aynı 
şeyi şimdi tekrar ediyorum, tadafımzdan Borax 
Consolidated Ltd. Şirketinin talebi üzerine Ma
den Dairesi tarafından hazırlanan bulunmuş I 
maden adedine ve kırk sene süreyle imtiyaz ko
nusu yapılmasına dair olurun imzalanmasıdır. 
Doğru bir muameledir ve siz bunu imzaladınız. I 
Bu imzanın size ait olmadığını da iddia etmi
yorsunuz, normal bir muamele. Ama diyorsu- I 
nuz ki ; «Refet Sezgin, başka bakanlar da aynı 
şekilde muamele yaptığı halde neden özellikle 
benim temimi söylüyor1?* Onun, da cevabını arz 
edeyim : 

K<lmtiyaz mevzuu, yapılmasına» diye tanzim 
edilen bir oluru, imzalamak, müteakip ımııame-
lelerde müspet istikamette, cereyan ettiği tak
dirde, olur imzasını koyan zatın imtiyaz işlemi
ni yapmaya mütedair kastını, niyetini, arzusu- I 
nu, düşüncesini sarih olarak, tereddüde mahal i 

vermeyecek bir açıklıkla ortaya koyar. Bu dü
şüncede olmanız da mümkün; bunu da yerme
dim konuşmamda. Ama, o günün şartları içer
sinde bir beyanat verdirdiniz veya verdirildi, 
kimin verdiğini bilmiyorum; Boraks konusun
da Türkiye'de bir oyun oynanıyor, iktidar bir 
oyuna geliyor... Biz de cevap verdik ve Boraks 
konusunda oyuna gelecek bir iktidar yoktur, 
dedik ve meseleyi izah ettik. Meseleyi izah eder
ken Boraksın tarihi gelişimi içersinde de ilgili 
arkadaşlarımızdan birisi olarak bu mesele ara
mızda münakaşa konusu olduğu için, Bakan bu
lunduğunuz sıradaki icraatınızın bir numunesi
ni bununla ortaya koyduk. 

Görüldü ki, Boraks konusunda biz bir oyu
na gelmiş değiliz, bilâkis Boraks konusunda 
gerçekten oyun oynamak isteyen Borax Con
solidated Ltd. Şirketinin oyununu bozmak için 
her nevi tedbiri almışız, her şeyi hazırlamışız, 
her imkân tahassül ettirilmiş ve buna set çekil
miştir. Durum budur. 

Bununla bir vatan, bir memleket vazifesinin 
ifasından dolayı tefahür içersinde de değiliz. 
Asgarî olarak, vazifemizi yapmanın huzuru içer
sindeyiz. 

'«Tüm madenleri devleti eştirelim1» görüşünü 
reddediyoruz. Bu görüşte değiliz ve olmayaca
ğız, bu görüşü paylaşmıyoruz. 

HÜSEYİN BAŞTÜRK (Zonguldak) — Dü
şündüğünüzü söyleyiniz, mesele halledilmiş 
olur. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Boraks hak
kındaki düşüncemizi işte açıkça ortaya koyuyo
ruz. Tüm madenleri devletleştirme görüşüne iş
tirak etmiyoruz. Sizin görüşünüzü saygıyle kar
şılarız. Boraks hakkındaki düşüncemizi açıkça 
ortaya koyduk. Esasında zannediyorum ki zait 
bir meselenin münakaşasmdayız şu anda, o da 
şu : 

Şimdi Üçüncü Beş Yıllık Plân müzakereleri
ne dönelim. Üçüncü Beş Yıllık Plân müzakere
lerinde Sayın C. H. P.'nin düşünce istikameti, 
tutumu, reyi malûm. Bu Plânda önergelerimiz 
üzerine yapılan değiştirgeler ve Hükümetin 
davranışı da malûm. Nitekim bunu dile getiren 
Sayın Oral arkadaşım, dün burada Hükümetin, 
Üçüncü Beş Yıllık Plân ile nevama Adalet Par
tisine bir tâviz verdiğinden de bahsettiler. Bu
nunla Üçüncü Beş Yıllık Plânda .madenlerle, 
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kömürle, boraksla ilgili, stratejik madenlerle 
ilgili plân ilkelerine iştirak etmediklerini, yoz-
laştığı için onu kabul etlmediklerini ifade etti
ler. Her hailde bu noktada bir ihtilâfımız yok. 
Ama Üçüncü Beş Yıllık Plân meclislerimizde 
kabul edildi ve vaktimerhûnunda da yürürlüğe 
girmiş olacak. 

Bir tarafta Üçüncü Beş Yıllıik Plân hükmü 
var, boraks için ve zannediyorum volfram için, 
alelıtlak stratejik madenler için, kömür için 
özel hükümler getirmiş ve ikamın hükmünde 
olarak çıkmış. 

Diğer taraftan plânın bütünlüğünün korun
ması hakkında 77 sayılı Kanun var; onun da 
3 ncü maddesi var. 

Yani, kanun teklif ve tasarılarının plâna 
uygun olup olmayacağı hakkında da bir hü
küm var; bu hüküm,benim hukukî anlayışıma 
göre kanunların hiyerarşisini de bir ölçüde de
ğiştirmiş. 77 sayılı Kanun çikmadan önce bizim 
bildiğimize göre, kanunların hiyerarşisinde 
Anayasa, kanunlar, nizamnameler ve talimatna
meler gelirken, şimdi nevama 3 ncü maddesi 
hükmü itibariyle Anayasa, 77 sayılı Kanun, ni
zamname ve talimatname şeklinde bir hiyerar-
şik teşekkül etmiş bulunmaktadır. 

Böyle olunca, o itibarla zait bir meselenin 
münakaşasmdayız, gibi geliyor bana... İşte ben 
düşündüğümü söyledim. Keşke herkes benim ka
dar, A. P. grup sözcüsü kadar açık konuşsaydı, 
ben açık konuşuyorum. Komisyona teklif ettik, 
bu ihtilaflı meseleleri alınız, plân, hükmü, Ana
yasanın 130 ncu maddesi, memleketimizin ya
rarı nazara alınarak yeniden tedvin edin, ge
tirin dedik. Boraks hakkında kesin ve açık gö
rüşümüzü, hiçbir istismara ve iltibasa mahal 
kalmamasını temin için bir kere daha arz edi
yorum: Borax Consolidated Ltd. Şirketinin 
faaliyetleri memleketimizin yararına değil, za-
rarmadır. Boraksın bu sebeple münhasıran (bü
tün madenlerin değil, boraksın) millîleştirilme-
sinden yanayız. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Devletleş
tirilmesinden yana... 

REFET SEZGİN (Devamla) — Hayır, dev
letleştirilmesinden yana değiliz. Adalet Partisi 
grup sözcüsü olarak bu görüşü kabul etmiyo
rum ; millîleştirilmieslmden yanayız. 

O şirket gidecek başka bir şirket gelmeye
cek; o şirket gidecek, yerine Etibank gelecek. 

I Ondan. evvel yaptık, 300'ü mütecaviz saha için 
arama ruhsatı benim Bakanlığım zamanında 
Etilbank'a verildi Bu sahalar Etibanka veril
di. (C. H. P. sıralarından anlaşılamayan müda
haleler..) 

Beyefendiler, arzu ettiğiniz şeyi bana söy
letemezsiniz, söylemem mümkün değildir. Sizin 
arzu ettiğiniiz şeyi bu Mecliste bana kimse 
söyletemez, hiç kimse. Ben kendi düşünceleri
mi söylüyorum, inandığım, memleketimizin ya
rarına olduğuna inandığım ve tatbikat mev
kiinde bulunduğum sırada tatbik ettiğim şeyi 
söylüyorum, gerekçesiyle beraber; grup adına 
arz ediyorum. Adalet Partisinin teşkil ettiği 
Hükümette görevli olduğum sırada Hükümet 
olarak yaptım, şimdi Adalet Partisi Grubu adı
na bu fakirleri arz ediyorum. 

Boraksta devletleştirmeye hayır, millîleştir
meye evet!. 

I Cumhuriyet Senatosunda buna benzer bir 
soruyu da bana Sayın Suphi Gürsoytrak tevcih 

I etmişti, zabıtnamelerde vardır. «Alamayacak-
| ısınız Borax Consolidated Ltd. Şirketinin elin

den bu sahaları» demişlerdi. Ben alacağız de
miştim ve neticede ben haklı çıktım. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Almadık, yeni 
alacağız. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
R E M F SEZGİN (Devamla) — Her halde 

tetkikinizin dışında kalmış, aldık. Bir tanesi 
hakkında karar verilmedi, diğerleri karara bağ
landı onu bilmeniz gerekir Sayın Oral. 

Mesele Adalet Partisi yönünden gayet vazıh 
olarak Yüce Heyetinize ve bu yolla kamuoyuna 

I bu beyanlarımla intikal ettirilmiş bulunmakta
dır. 

Saygılar sunarım. 
(BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesi 

gelmiştir efendim. 
İLYAS KILIÇ .(Samsun) — Sayın Başkan, 

I aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sizden önce Sayın Sönmez söz 

istemişlerdir. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Hayır efen

dim, ben ondan önce söz istedim. 
[BAŞKAN — Hayır efendim, geçen sefer 

daha evvel söylediniz. Onu müsaade edin de 
ben takdir edeyim efendim. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Baş-
I kan, önce ben istedim. Siz şimdi bir oraya, bir 
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oraya yapıyorsanız doğru. Yoksa şu anda hak
ka saygı hislerimizi rencide ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Demin Sayın Oral, Sayın Bez
iğin istediği halde size söz verdim efendim. Bu
yurunuz oturunuz yerlinize, sinirlenmeyiniz. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Haksızlık edi
yorsunuz efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz oturunuz efendim. 
Kifayet önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmalar kâfidir, müzakerelerin kifa

yetini arz ve teklif ederim. 
Burdur 

Mehmet Özbey 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Sayın Sön
mez, buyurunuz. 

MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eskişe
hir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Verilen kifayeti müzakere takririne iştirak 
edemediğimin nedenini arz etmek için huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. Boraks gibi, linyit 
ıgibi Türkiye'nin hayaitiyetiyle ilgili madenler 
konusundaki bir kanunun tümü üzerinde müza
kere yapılınken gönül isterdi İd, bütün millet
vekili arkadaşlarım fikirlerini gerek Yüce He
yetiniz önünde, gerek muhterem Türk efkârı 
umumiyesi önünde yeteri kadar izah edebilsin
ler ve ibu kanun... 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Ne isterseniz 
yapın, tahammül edemeyeceğim. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum Kılıç, otu
runuz yerinize. Size ihtar veriyorum. Buyu
runuz oturunuz, birinci sırada olduğunuz için 
ıbu heyecanı duyuyorsunuz. Sizle tartışamam 
efendim, oturunuz efendim. 

İLYAS KILIÇ ('Samsun) — 15 senedir bu
radayım asla saygısızlık etmedim, etmek de is
temiyorum; ama haksızlık ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Haksızlık kelimesini aynen si
ze iade ediyorum. Size söz verdiğim zaman hak
lı, vermediğim zamıan ise haksızlık yapıyorum 
öyle mi? Oysa insan haksızlık da edebilir, bu 
kadar hiddet etmeye ne lüzmmı var? 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Tahammül ede
miyorum efendim. 

BAŞKAN — Ama tahammül edememek de 
bir dikkatsizlik değil midir? Çok rica ediyo
rum oturun. yerinize. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
Reis vazifesini müdriktir, ne demek haksızlık? 

BAŞKAN — Hepimiz insanız, olabilir efen
dim, haksızlık etmediğimizi de ifade ediyoruz. 
Biraz evvel, geçen kifayeti müzakerede zatıâli-
nize söz verdim o zaman haksızlık değildi. Şem
settin beyi görmüş olabilirim efendim, geçen se
fer de sizi gördüm. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Lütfetmediniz, 
hakkımı verdiniz. 

BAŞKAN — Demin de sizi gördüm, hata 
olabilir efendim. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — O zaman doğru, 
görmedim deyin kabul edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, devam 
edin. 

MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Devam. 
la) — Muhterem arkadaşlarım, böyle önemli 
bir konuda gönül isterdi ki, bütün arkadaşla
rım şimdiye kadar zihinlerinde toplamış olduk
ları bütün fikirleri Yüce Heyetiniz huzurunda 
rahatlıkla dile getirsinler. 

Halbuki şimdi verilen kifayeti müzakere 
takriri kabul edildiği takdirde, bizler arzu etti
ğimiz fikirleri Yüce Heyetinize arz etmekten 
mahrum, kalacağız. Bu konuda değerli grup söz
cüleri ve değerli arkadaşlarımız kâfi miktarda 
konuştular diyebilirsiniz; am!a noksan kalan 
hususlar da var. Ben sadece bunların serlevha
larını sizlere takdim etmekle yetineceğim. 

Meselâ; bugün efkârı umumiyede kuvvetle 
tartışılan iki fikir var : Birisi özel sektöre de 
müsaade edilmesi, diğeri tüm yönden devletleş
tirilmesi diğer bir fikir de evvelâ millileştiril
mesi konusu. 

Binaenaleyh, böyle önemli fikirler üzerinde 
biz burada bir panel yapar gibi bu konuları di
le getirmek zorundayız. Zira, sadece kupkuru 
devletleştirmekle iktifa ettiğimiz takdirde, şim
diye kadar devletçilikten yana çalışan müesse
selerimizin özel sektör kadar bu yurda kâfi mik
tarda döviz sağlayamadığı da aşikârdır. Mese
lâ bu b'oraks madenleri Eskişehir'de benim se
çim bölgemde, yani Kırka'da bulunuyor, bu ko
nuyla yakinen ilgiliyim ve şunu dile getirmek 
isterdim : Halen Devletin elinde sayılan Eti-
bankın istihsal ettiği bor tuzları maalesef kil
den iyi armamâdığı için 24 dolar gibi bir ra-
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kam üzerinden ihracediliyor, halbuki özel sek
tör bunu kilden arındırıyor, temizliyor, amba
lajını yapıyor ve 32 dolar gibi bir seviyede sa
tıyor. 

Şimdi, millî menfaat ise, öbürü ımlü iyi bu 
mu iyi diye akla sualler gelebilir. Bu konuda 
da enine boyuna konuşmamız gerekirdi. 

Yine başka bir konuya temas edeceğimi, ya
ni Devlet müesseseleri bugün için kâfi miktar
da teçhiz edilmeden bu işleri ele alıyorlar ve 
neticede özel sektörün karşısında daha az bir 
enerji sarfeder bir duruma düşürülüyorlar. 
Önümüze gelen kanunda bu konu maalesef mil-
lîleştirildiği, devletleştirildiği takdirde Devlet 
müesseselerini iyi teçhiz eder mahiyette değil. 
Bunu izah etmek istiyorduk. Bundan da mah
rum bırakılmış olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, böyle mühim cev
herleri devletleştirirken evvelâ Devletin elinde 
bu cevherlerden kâfi miktarlarda nasıl istifade 
edileceğine dair araştırma merkezlerinin olma
sı lâzımdır. Maalesef Devletin elinde bu mevcut 
değil, hattâ Sayın Başbakanlık bütçesinde de 
bu husus yukarda tenkit edilirken bu konuya 
temas ettim. 61 milyarlık bütçenin 95 milyonu 
Türkiye Bilimsel Araştırıma Enstitüsüne ayrılı
yor ve bu kâfi değildir. 

Binaenaleyh, bu kanunla beraber devletleş
tirilecek veya millileştirilecek olan madenlerin 
bu memlekete en yararlı hale getirilmesi için 
gerekli araştırma lâboratuvarlarıyle bunları 
teçhiç etmek imkânını da sağlamak lâzımdır. 
Mevcut tasarıda maalesef bu konuya da temas 
edilmemiştir. 

Hattâ şunu arz etmek istiyorum : Geçen 
gün televizyonda !Saym Enerji Bakanı»maz, El
bistan linyitlerinin sudan arınarak sobada ya
nar hale getirilmesinin Avusturya'da öğrenil
diğini söyledi. Bu kadar Türkiye'de bilimsel 
müesseseler var, üniversiteler var, hiçbiri de-
mekki Elbistan'daki 1,5 milyar tona yakın kö
mür havzasındaki bu kömürlerin sobada yanar 
hale getirilmesi konusunda araştırma yapma
mışlar. 

Binaenaleyh, bu kanunla biz hiç olmaz
sa Devleti bu konuda araştırma yapar bir hale 
getirecek şekilde teçhiz etmemiz icabederdi. 
Kanunun bu noksanlıkları vardır, bunlara te
mas edecektik, fakat bu önerge kabul buyurul-

duğu takdirde biz bu konuları da açıklamaktan 
mahrum' kalacağız. 

Binaenaleyh, bu önergeye lütfen müspet oy. 
verilmemesini arz ve istirham ederek hepinizi 
saygıyle selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti Müzakere takririni 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kasbul edilmiştir. 

Kanunun önemine binaen ivedilikle görüşül
mesi Komisyon Başkanlığınca da talep edilmiş
tir. İvedilik hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Madencilik! Beforimui fcaınM| tasarısı 

«Bolüm > I 
6309 sayılı Maden Kanununun bâzı madde

lerinin değiştirilmesi, aynı kanuna yeni ek ve 
geçici maddeler eklenmesi 

Değiştirilen maddeler : 
Madde 1. — 63Ö9 sayılı Maden Kanununun 

11, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 
39, 54, 58, 62, 63, 64, 67, 74, 75,77,82, 99, 115, 

.144 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

BAŞKAN — Bu maddeyi oylarınıza arz et
meyeceğim. Maddelerin müzakeresi sonunda, 
çerçeve maddesi olması dolayısıyle, tekrar oku
tup oylarınıza arz .edilecektir. 

Arama ruhsatnamesi süresi : 
Madde 11. — Maden arama ruhsatnamesi iki 

yıl süre ile verilir. 

Ancak, yapılan aramalar neticesinde, saha
da büyük ölçüde rezervin bulunduğu anlaşılır 
ve fakat terkibinin özelliği veya evsafının dü
şüklüğü nedenleriyle, işletme tesisine elverişli 
olup olmadığının tespiti yönünden ayrıca tek
nolojik araştırmalar yapılmasına ve sahadaki 
aramaların geliştirilmesine lüzum görülür ise, 
bu gibi yataklar için, yürürlük süresi içinde 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından bir 
dilekçe ile istenmek, gerekli fennî bilgiler veril
mek ve yerinde yaptırılacak tetkiklerle durum 
tespit olunmak koşulları altında arama ruhsat
namesi iki yıl süre ile bir kez yenilenebilir. 

Bu koşullara uymayan yenileme istekleri 
Bakanlıkça reddolunur. Yenileme isteği redde-
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dilen arama ruhsatnamesi, yürürlük süresinin 
sona ermesi ile geçerliliğini kaybeder. 

Yukarıdaki hükümlerin uygulanması şekli 
ve usulü yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Arama ruhsatnamesi alabilecek kişiler : 
Madde 13. — Maden arama ruhsatnamesi 

durumları aşağıda gösterilen gerçek ve tüzel 
kişilere verilir : 

A) Medenî haklarını kullanmaya ehil Türk 
vatandaşları, 

B) Madencilik yapmak üzere kurulmuş 
Kamu İktisadî Teşekkül ve teşebbüsler, 

C) Kendi kanunlarına göre madencilik 
yapmaya yetkili kamu idareleri, 

D) Madencilik yapmak üzere Türk Ticaret 
Kanununa göre kurulmuş Limited veya Anonim 
Ortaklıklar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın milletvekili 1. 

SEZAİ ORKUNT (İstanbul) — Grup adı
na. 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal?.. 

YAŞAR AKAL ('Samsun) — Şahsım adı
na. 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Hanağası.. 
HAYRETTİN HANAĞAİSI (Elâzığ) — Şah

sım adına. 
BAŞKAN — Cumhuriyetçi Parti Grubu adı

na Sayın Orkunt, buyurunuz. 

C. P. GRUBU ADINA SEZAİ ORKUNT 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

Kanun tasarısının tümü hakkında yaptı
ğımız müzakerelerin esas noktası 13 neü mad
dede aksini bulduğundan dolayı, ben yine bu 
maddeyle ilgili olarak bâzı fikirlerimizi ileriye 
süreceğim. 

Konuşmalarda zamanımızın çoğunu hemen 
hemen, bakanlık görevlerinde vazife görmüş 
arkadaşlarımızın karşılıklı olarak münakaşala
rından ibaret olarak geçirdik. Şurasını kabul 
ediyorum1 ki, bakanlık mevkilerini işgal eden 
her arkadaşımız tenkit edilemeyecek bir görev 
yapmaktadır. Kanunî görev yaparlar, kanun
lardaki yazılı hükümlere uygun olarak icrada 

bulunurlar. Bu bakımdan hiçbir arkadaşımızın 
bir diğerini itham etmesi mümkün değildir. 
Ancak bir istismar bahis konusu olursa o za
man bunlar mn'üakaşa edilir. Binaenaleyh, bu
rada yapılan [münakaşaların çoğu doğrudan 
doğruya kişisel bir plâtformdan daha ileriye 
geçmemiştir. Zannediyorum: bundan sonraki 
müzakerelerde de, kanunları icra etmesinden 
mütevellit bir arkadaşımız bir diğer arkadaşı
mızı itham etmemelidir. 

Diğer bir nokta; 3 neü Beş Yıllık Plân Ka
nununu burada müzakere ettiğimiz zaman, uzun 
müzakerelerden sonra yine Yüce Meclisimizin 
kabul etmiş olduğu bir prensiple 3 neü Beş Yıl
lık Plânın 001 nej maddesine bir hüküm getiril
miştir ve bu hükümde stratejik amlamdaki rad
yoaktif maddeler ve borasitler gibi madenlerin 
nıillilestirilmesi meselesi de kabul edilmiştir. 
Bu mesele kabul edildiğine göre, bugün önü
müzde bulunan kanunun bu espri altında kabul 
edilmesi de tabiidir. 

İkinci nokta; bu üzücü bir nokta oluyor; ihiç-
tbir kimse bir diğer arkadaşıma, bu çatı altında 
(bulunan bir arkadaşına, «(Sen gayrimillîsin» şek
linde direkt veya endirekt bir ithamda bulun
mamalıdır. Bu çatı altında herkes millîdir, mil
lî düşünür. Yalnız biraz daha liberal düşünebi
lir, biraz daiha devletçi düşünebilir. Ama herkes 
millîdir, gayrimillîlik bu çatı altına giremez. 

Bunları bu plâtform üzerinde değil, başka 
bir platform üzerinde düşünebiliriz. Burada 
•(münakaşalar yapıyoruz; diyoruz ki; dünyadaki 
2 milyon veya 2,5 milyon ton Bor mineralleri
min satış bedeli 60 milyon dolardır. Eğer mese
leyi bu 60 milyom dolarlık rakam üzerinde top-
larsak gerçekten rakamın bir anlamı yok. Esas
ta bunun millileştirilmesi, devletleştirilmesi ha
linde de Türkiye'ye getireceği 10 milyon dolar 
civarında birşey. Yaıni Türkiye'yi bir anda kal-
Ikındıraeak esas bir mesele değil. Bu platforma 
da çekilemez. Ama borasiti; hem stratejik an
lamda, yani bir roket yakıtı, hir jet yakıtı, cam 
•imalâtında kullanılan bir madde; aynı zamanda 
sabun ve deterjan! maddesi olarak kullanılan 
ıbir madde ve sanayiim diğer dallarında kullanı
lan bir madde olarak ele alırsanız, dünya piya
sasında önemi olan bir maddedir. Satış bedeli
nin rakam olarak bir değeri değil; ama, hem 
stratejik amlaımıyle, hem de sanayi tatbikatı 
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itibariyle geniş tatbikat sahası bulan bir mad
dedir. 

Üçüncü nokta; bunun bir dünya tekelinin 
eli altında bulunmasıdır. Borasit gîbi mineral
lerin eğer Amerika'da veya diğer bir yerde bu 
kadar büyük bir rezervi bulunsaydı, bu rezervi 
hiçbir memleket diğer bir şirketin tekeli altına 
vermezdi. Bu şirket tekeli altında bulunma me
selesi ve Türkiye'nin çok ender olan madenlerin
den en önemlilerinden bir tanesi olup da, en bü
yük rezervleri, dünya çapında büyük bir rezer
vi teşkil eden borasit, yarın öbürgün uluslarara
sı münakaşalarda ,ekonomik mücadelelerde 
Türkiye Cumhuriyetinin elinde kuvvetli ıbir koz 
olarak kullanılacak bir değerdir. Eğer mesele
yi böyle alırsak, yarın Fransa'da bir Ortak Pa-
zsar meselesinde, bir İngiltere ile karşılaştığınız 
herhanbir meselede bunun elinizde kontrol edi
lebilecek bir levye olduğunu, ekonomik sahada 
•istediklerinizi karşmızdakilerine empoze ede
cek bir güç olduğunu kahul etmeniz lazımdır. 
Bunu böyle mütalâa edersek, o zaman millîleş
tirmenin başka bir anlamı vardır. Tek rakam 
üzerimden, gelir üzerinden alırsanız anlamı yok. 
O halde bunun üzerinde münakaşa etmeye de 
lüzum yok. 10 milyon dolar gelirden eğer bir 
netice alınacak ve Türkiye kalkınaeaksa müna
kaşa edilmeye lüzum yok. Bunum esas gücü bir 
dünya tekeline mâni olmak, millileştirmek, bu
nun millî kulanın! elinde bulunduğu sürece Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti isterse Devlet te
şekkülleriyle, isterse kendi millî sermayesiyle 
yapacağı faaliyetlerde kontrolü doğrudan doğ
ruya yüzde yüz eli altında bulundurması mese
lesidir. Biz, meseleyi böyle telâkki ettiğimizden 
dolayı, bunun millîleştİTİlmesinde, bilhassa 
dünya tekeline mâni olma ve uluslararası müna
kaşalarda bunu bir siyasî baz olarak, bir lervye 
olarak kullanma bakımından telâkki ediyoruz. 

Bu bakımdan, bu maddenin Hükümetçe tek
lif edildiği şekilde kabul edilmesini öneriyoruz. 

.Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Akal, buyurunuz. 

YAŞAJJ AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
s ay m arkadaş lar um; 

[Maddelerin müzakeresine geçmiş bulunuyo
ruz. Bence 13 ncü madde, 62 ve 64 ncü madde 
ile birlikte mütalâa edildiği takdirde, bu tasa
rının en önemli maddelerinden birisidir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakereleri baş
tan sonuna kadar takip ettim. Bundan sonra 
da, imikân bulduğum müddetçe maddeler üze-
rindeflri çalışmaları da takip edeceğim. Sayın 
'Balkanın da affına sığınarak, belki bundan son
raki müzakerelerde faydalı olur kanısı ile, bir 
düşüncemi anzetmdk istiyoruta. 

Önümüze getirilmiş bulunan teklif ve özel
likle üzerinde müzakeresi cereyan eden Geçici 
Komisyon teklifi ve Hüfcümet tasarısı ortada. 
Fakat cereyan eden müzakerelerde gördüm ki, 
bu müzakereler elimizdeki, reform diyelim, mu
cize diyelim, hangi anlamda getirilirse getiril
sin, bu tasarıyı görüşüp bitirmek yerine, sanki 
bundan evvel görev vermiş değerli arkadaşları-
(mız haHdkında bir genel görüşmıe açılmış, bir 
Mjeelis soruşturması açılmış, bir gensoru açıl
mış gibi, «ISen 1967'de bunu yaptın, ben 1964'te 
bunu yaptım, sen 19621de bunu verdin, sen 1970' 
'te bunu yaptın» şeıklindelki çekişmelerle geç
iliştir. Bu hususta 22 defa değerli arkadaşları-
ımız, grup adına söz aldııkları için, konuşmuşlar
dır, söyletmişletrdir ve neticede birbirlerini be
raat ettirdiler mi, yoksa hâlâ birbirleri hak-
(kımdaki şüpheler devam ediyor nıu? Bilmiyo
rum, ama hiçfbir milletvekili arkadaş kişisel gö
rüşünü söylemdk imkânını bulamadığı gibi, ne
ticede münakaşalardan sonra da verilen kifa
yetle mesele halloldu. 

Bunu arzettmelkteıki -sebebim, bundan sonraki 
müzakerelettide hepimizin teknik konularda fi-
'kirlerinnîzi söyleyerek, neyi, nasıl değiştirmek 
istediğimizi anlatarak bu tasarının sonuçlanma
sını temin ertmuefetir. 

/FüıMyetöe ayafakalbı değiştirir gibi Anayasa 
hükümleri dahi çabucak değiştirilirken, bun
dan sonra hangi iktidar gelirse, bu kanun da 
bir âyeti kerime değildir M, hiç değişmesin, ge
lir, kendi fikirlerini bu konuda söyler. Nitekim 
ibizim fikrimiz bellidir, açıktır ve kesindir. Söy-
leımişizdir. Kurultaylarımızdan geçmiştir, bil
dirgelerimizde vardır. Part i sözcülerimiz konuş
muştur. Sayın Genel Başikanımız, hu tasan sev-
ikedildiği zaman ve Komisyondan çıktığı zaman 
açıikea fikirlerini söylemiştir. 

Adalet Partisinin bu konudaki fikirleri bel
lidir.. Bir noktada tam anlamıyle uzlaşmamıza 
imikân yolktur, ama gördüm ki, netice itibariyle 
•bor'da bir değerli arkadaşımız kalktı, «6 saha-
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nın 5 ini ben mahıkemıe kararı ile aklını, cok da 
iyi yaptım» dedi. Bir başka arkadaşımız da 
kallkıtı, «Benin maMtoeme kararı ile aklığını ben 
kanunla .alayım, ne diyorsun » dedi. Neticede,; 
her ikisi de aynı şirketin çalışmalarının hatalı 
okluğunu ve bu stratejik madenin işletilmesdnin 
-millî menfaatlere uygun şekilde olmasını kendi 
açılarından söylediler. 

Simidi, bu madde de aynen böyledir ve dik
kat buyurursanız, bizim teklifimizde ve Hükü
met tasarlısında (d) fılkrası bu münakaşaları 
•esas alacak şelkilde tanzim 'edilmiştir. Komisyon 
da, bu münakaşaların bir kısmını, esas alacak 
şdkilde meseleyi ortaya koymuştur. Bu işin için
den, yine Atatüıkçültikle başlayıp, yine reform, 
yine mucize, yine sen bunu yaptın, ben bunu 
yaptım şleJklinde birtakım konuşmalara, girer
sek, çıkmamıza imlkân yoktur. 

Kısaca fikrimi aırzediyorum : Bence Korniş-
yomun değiştirişi yanlıştır, sakattır. Partimin 
görüşüne ve şalhsen benim görüşüme uymaimak-
tadır. Teklif ettiğimiz şekliyle ve Hükümetin 
getirdiği şekliyle çıkmasında benim' kanımca 
yarar vardır, menfaat vardır. 

Burada tekrar uzun bir münakaşa açılmalk 
yerime, kişisel, fikrimi söylüyorum, acaba bir 
noktada partilerin (Komisyon da bunu geri is
teyerek) anlaşlmaları mümkün değil midir1? 
Yoksa, yine kalkarak 13 ncü maddenin (d) fık
rasından başlayıp, 62 nei maddeye atlayarak, 
•oradan 64 ncü maddeye atlayarak bitim ez tü
kenmez vatan, millet, Atatürkçülük, reform, 
mucize, ne kadar söylemmesi mümkün söz varsa 
söylenecek ve bunun bitebileceğim zannetmi
yorum, Sen daiha çok söylesin, ben daha çok 
böyleyim, sen daha cdk bor'cusun, ben daha çok 
kömürcüyüm, bu işin içinden çııkamayaoağız... 

Kjonuşlmaımı uzattığım için özür diliyorum. 
Bu sözlerimin kendime ve bundan sonra müza
kerelere katılacak bütün arkadaşlara yararlı 
olacağını takmin ettiğim idin tekrar arziedAyo-
rum. Sayın Grubumuzun bir değiştirge önerge
si vardır. Bu değiştirge önergesine katılarak, 
teklifte olduğu gibi, daha doğrusu sayın Sena
tör Topaloğlu tarafından teklif edildiği şelkil
de ve Hükümetin tasarısında okluğu gibi 13 ncü 
maddenin kanunlaşmasını yararlı bulmaktayım. 

iSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Hanağası. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
yın Başkan, kıymetli arkadaşlarımı; 

Kanunun tümü üzerinde görüşülürken te-
inıel bir madde olan 13 ncü maddeyle ilgili hu
suslar da burada enine boyuna eleştirildi, ifa
de edildi. Ben daiha ziyade kısaca bu maddenin 
müzakeresi nedeniyle kişisel bir noktayı be-
lirtımek için huzurunuza çıkmış bulıımıyorum. 

(Malûm okluğu üzere, henhanjgi bir kanun 
tasarısmi'iı hey.et(r umunıiy esimin veyahut bir 
.maddesinin Yüce Meclislerden her zaman gel
diği şelkilde çıkması mümlkün değildir, olmaya
bilir, aıma bu görüşlerim tüm ulusun ve Devle
tin yararına olup olmadığı hususu hepinizin 
vicdanî hüküm ve kanaatiyle belirir, tebellür 
•eder ve millete malolur. 

iSayın arkadaşlarını, bir siyasî partinin bu 
kamumla ilgili olarak G'eeıiei Komisyonda üyesi 
bulunduğum sırada şahit olduğum bir olay var
dır ; bu madde ile ilgili görüşinıelerde. Ben şunu 
ifade etmek ve belirtmek isterim ki, görüşülen 
ikamın ve millî yararlar yönünden ele alınan 
bütün konular kişisel duygular dan uzak tutul
sun ve oibjıektif olarak değer bulsun. Fakat üzü
lerek ifade etmdk isterim ki, Geçici Komisyıon-
da bu kanunun görüşülmesinde, bahusus bu 
13 .ncü maddeyi yakından ilgilendiren bir konu
da parlâmientıer bir arkadaşımız «Ben 2,5 mil
yon zarar ettim. Şayet yabaıncı bir sermayeye 
bu kanun hak tanırsa, ben 60 - 70 milyon sağ
larımı» diye ifadede bulunmuştur. Halbuki, ko
misyonlar ticarî meta yeri değildir, alış - Veriş 
yeri değildir. Milletin yüksek menfaatinin tar
tışıldığı, görüşüldüğü bir yerdir. 

(Keza, yine aynı gıörüşmeler meyamnda şu
nu arzietmelk işitiyorum; Hükümetin benimseyip 
getirdliği (o kastediliyor) bu kanun tasarısı, bu 
(kanunun hazırlandığı bakanlıktaki solcu düşün
ce ve fikirde olan bâzı uzananların doktriner 
görüş ve zihniyetine dayalı olarak hazırlanmış, 
getirilmiştir şeklinde, Bakanlık personelini da
hi itham etmek vte bu kanunu o şelkilde suçla
mak cüretline girmek gibi bir duraımla karşı 
'karşıya gelinmiş, TaJbiatiyie benim tarafımdan 
da gerekli olan cevap verdlmiştir. 

Arkadaşlar, bu kanunun 13 ncü maddesi ne 
getiriyor? Muhtevası malûm. Ö'ze'l sektöre de 
gerekli olan yeri veriyor. c/c 100 katı, mat ve 
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donuk şekli yoktur. Karma ekonomi sistemini, 
Anayasamın isteklerini yerine getiriyor. 

Gerçekte, bu kanun tasarısının 13 n'cü mad
desi Atatürk ilkelerime, Anayasa isteklerine ve 
ulusal yararlara uygundur. Hangi şekliyle? Hü
kümetin de .benimseyip getirdiği şekliyle. 

iBu itibarla fazla zamanınızı almamak için, 
Hükümetin de benimseyip getirdiği şekilde 
ulusal yararlara en uygun, Atatürk ilkelerine 
en yatkın ve Anayasanın âmir hükmüne tıpa
tıp uyan şekliyle kabulünü ve buna itibar edil
mesini ve bu maddenin o şekilde geçmesini he
pinizden istirham ederim. Bu konuda da bir 
önerge vermiş bulunuyorum. 

jSaygılar sunan m. 
BAŞKAN — D. P. Grubu adına sayın Ve

dat Önsal, buyurunuz efendim. 
D. P. GRUBU ADİNA MlBTAFA VEDAT 

ÖNSAL (Sakarya) —• Muhterem Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 

Kanaatimizce kanunun en önemli maddele
rinden birini görüşüyoruz. Bu konuda D. P. 
Grubunun görüşlerini Yüce Meclisinize arz ede
ceğim. 

Yabancı sermaye maden sahasına girsin mi, 
yoksa yabancı sermayeyi tamamen maden sa
hasından kovalım mı, meselesi münakaşa edil
mektedir. 

Hükümet bir teklif getirmiş, orada diyor 
ki: «Yabancı sermayeyi maden sabasına sokma
yalım.» Komisyon bunu değiştirmiş, «Yabancı 
sermaye maden sahasına girebilir» demiş. 

Bu konuda peşin hükümle hareket etme
nin ve neticeye varmanın zararları üzerinde 
kısaca duracağım. 

(Eğer yabancı sermaye millî menfaatlerimiz 
bakımından, Türk ekonomisinin gelişmesi bakı
mından zararlı üs e, elbette maden sahasına gir
mesin, ama yabancı sermaye ile birlikte ma
dencilik mevzuunda millî gelir artışlan temin 
edilecekse, maden üretimi artırılabilecekse o 
takdirde bu sabaya yabancı sermayenin gir
mesinde yurt yararları bakımından, millî eko
nominin gerekleri bakımından zaruret vardır. , 

jBu konuya bir açıklık getirmeden «evvel ma
den .mevzuundaki durumumuz nedir, bunun üze
rinde kısaca duracağım ve ondan sonra netice
ye varmaya gayret edeceğim. 

Bulgun madenilerimizden elde ettiğimiz ge
lir millî getirimize nazaran % 1,5-2 mertebe

sindedir. Bu, dünyanın diğer müterakki mem
leketleriyle mukayese edilirse son derecede 
düşük bir »orandır. Bundan çıkarılacak neti
ce şudur: Madenlerimizden gereği şekilde fay
dalanamıyoruz. İhracat rakamlarına bakıyor
sunuz, ihracatınızın % 8'i mertebesinde bir ge
liri ancak madenlerden temin edebiliyorsunuz. 
Bu da son derece düşük bir rakamdır.. 

Bu iki rakamın bize söylediği şudur: Tür
kiye'de madenlerden gereği şekilde faydalanı-
lamıyor. Elbette üretimi arturmak, ihracatı 
geliştirmek zaruretihdeyiz. 

Peki bunun mesulü kinidir? Bunun mesulü
nün kim olduğunu kestirebilmek için de yine 
bâzı rakamlara bakmakta el/bette fayda var
dır. 

Bugün madenlerimizi kimler işletiyor? Bu
gün madenlerimizin % 801 Devlet tarafından 
işletilmektedir. % 20 civarında da özel sektör 
eliyle işletilmektedir. Peki, kovalım dediğimiz 
yabancı sermaye, madenlerimizin ne kadarını 
işletiyor? O da % 1 mertebesinde. Yani, ihmal 
edilecek bir mertebede madenlerimiz üzerinde 
söz ve hak sahibidir. 

Bu rakamîann açığa çıkardığı bir gerçek 
var, o gerçek de şudur: Bugün madenilerimiz
den gereği şekilde istifade edemiyoruz ve bu
nun mesulü de madenlerimizin % 80'ine el koy
muş olan devletçiliktir. 

O halde koyu bil" devletçiliğe gitmenin, ya
bancı sermayeyi Türkiye'den kovmanın gere
ği nedir? Kanaatimizce buna verilecek cevap 
kolay kolay bulunamayacaktır. 

Bugün dünyada madencilik yeni bir mer
haleye erişmiştir. Düşük cevherli, ama geniş 
rezervli maden yataklarına yönelime mevcut
tur. Bunun için de geniş sermayeye ihtiyaç 
vardır, ileri teknolojiye ihtiyaç varılır. Bizim 
madenlerimiz de binlerce yıldır işletilmektedir. 
Anadolu, medeniyetlere beşiklik etmiştir ve 
Anadolu'muzda bulunan madenler de binler
ce yıldır işletilmektedir. O halde madenlerimiz
den gereği şekilde istifade edebilmek için bü
yük sermaye yatırmamız ieabediyor, yeni tek
nikleri, modern teknolojiyi maden sahasına 
sokmamız ieabediyor. 

Bunu nasıl yapacağız? Bunu bugünkü dev
letçilik görüşüyle, madenciliğimize pek bir şey 
getirememiş okluğunu biraz evvel rakamlariy-
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de izalh etmiş olduğum koyu bir devletçi gö
rüşle gerçekleştiremeyiz. 

Peşin olarak yabancı sermaye, kötüdür ve
ya iyidir demek hiçibir zaman doğru değildir. 
Gelen yabancı sermayenin şartlarına bakarsı
nız, eğer bu şartlar memleket menfaatlerine 
bâzı şeyler getiriyorsa, millî •menfaatlerimize 
uygunsa bunu kabul edersiniz, ama Hüküme
tin getirdiği tasarıya uygun olarak yabancı 
sermayeyi ben tamamen Türkiye'den kovuyo
rum, demek millî menfaatlerimize herhalde uy
gun düşmemektedir. 

Hükümeti bu mevzuda açıklığa davet edi
yorum. Yurt yararına olan bir yabancı serma
yenin, madenlerimizin daha iyi işletilmesine 
imkân verecek bir yabancı sermayenin Türki
ye'ye gelmesi ve üretimi aktırmak yolunda gay
retlerde bulunmasına kapıyı kapamak niyetin
de misiniz ? 

Sayın Enerji ve Tabii Kaymaklar Bakanı bu 
hususa bir vuzuh verdikten! sonra DP Grubu 
olarak biz de vuzuha varacağız. 

Sözlerimi şöylece bağlamak istiyorum: Ya
bancı sermayei eğer üretimi artırıcı istikamette 
ise, maden kaynaklarımızdan ve diğer yeraltı 
kaynaklarımızdan daha iyi istifade etmemizi 
sağlayacak durumda ise 'kabul edilmelidir, ama 
bir sömürü edebiyatıma Ikatrlıp ta, «yabancı ser
maye zararlıdır» peşin hükmüyle hareket et-
meik millî ekonomi bakımından da hiç bir za
man faydalı olmayacaktır. 

DP. Grubu adına Yüce Meclise saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Sayın İlyas Kılıç, buyurunuz. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan madde bu kanunun,, öz 
Türkçe tabiriyle belkemiğidir. 

Dünden beri konuşmaların neticesi 13 ncü 
maddenin (d) bendinin ikinci paragrafınla da
yanmaktadır. 

Sevgili arkadaşlarım, burada o kadar ra
kamlar söylendi ki, IBM makinesi olsa şaşırır; 
değil milletvekillerinin kafası, IBM makinesi 
olsa şaşırırdı. 

Sözlerime şöyle başlamak istiyorum: Ada-
muı birisi deniz kenarında oturmuş dalga sıayı-
yormuş. Birisi de gelmiş ona ne yaptığını sor
muş; dalga sayıyorum demiş. Kaç oldu diye 

sormuş öbürü. Canım demiş, giden, gitti bu ge
len bir. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım; giden gitmiş
tir, bunun hesabını 'görmeyelim bumda. Herkes 
burada kendi hesabını vermesin, biz geleceğe 
bakalım; gelecek nedir? Gelecek, bizim iki gün
den beri savunduğumuz 13 ncü maddenin (d) 
fıkrasıdır. Ne diyoruz biz?.. Biz diyoruz ki, ma
den var, mühendis var, teknik elemanı, işçi de 
var bu memlekette. Nedir iddialar? Efendim 
Türkler bunu işletemez, biz bunu işletemiyoruz, 
işletsek de rantabl olmuyor, binaenaleyh zarar 
ettiğimiz için millî gelire bir katkısını temin 
edemiyoruz, ama eğer bunu Borax Consalida-
ted Ltd. Şirketine verirsek veya o olmasını ila 
A veya B şirketine verirsek, işletmedeki ranıta-
bdlitesi yüzünden hem biz kazanacağız hem de 
kendisi kazanacak... Burada aldandığımız kana
atindeyim. Nitekim, bu işin savunmasını yapan 
arkadaşlarımız da bütün konuşmalarının ve 
balkan iken gerçekleştirdikleri icraatlarının 
hesabını burada verdikten sonra bir noktaya 
getirip düğümlediler ve «İsmi çok geçeni, 'akra
baları ingiltere'de, Fransa'da olan bu yabancı 
şirketin Türkiye'deki çalışmaları Türk Milleti
nin yararına değil zararınadır» dediler; bu tes
cil edildi. Bu tescilden sonra biz bunun devlet
leştirilmesini, karşımızdaki arkadaşlarımız da; 
«devletleştirme bizim için allerj ilktir, müllîleş-
tirilmiesind isteriz» dermekle millîleştirilmesini 
istediler. Kime verelim?.. Etibank'a: Etibarik 
da zaten Devletin bir kuruluşudur. Demek ki, 
bir noktaya geldik ve oturduk anlaştık, anlaşı
yoruz. Biraz daha yumuşarsalk tam anlaşacağız 
ve topraklarımızın üstünden büyük bir müca
dele ile kovduğumuz yabancıları bu defa top
raklarımızın altına sokmayacağız. Çünkü, millî 
kalkınmamızın mahdut dayanağı olan madenle
rimizi, işletiyoruz diye kapatmak, kendi men
faatlerini korumak veya dünyadaki bu tip ma
deniler arasındaki rekabeti kaldırmak, müdafaa 
ve muhafaza etmek suretiyle madenlerimizi 
sözde işletecekler, fakat aslında bize hiç. bir 
kâr getirmemişlerdir; getirmediklerini, sorum
luluk taşıyan her iki partiye mensup arkadaşla
rımız izah etmişlerdir. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, bize düşen bir 
vazife vardır, bu vazife şudur: Madenler, bir 
milletin toprak 'altındaki görünmeyen tahmin 
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edilen servetleredir. Millî kalkınmada bu ma
denlerin millî şirketler tarafından işletilmesini, 
bir kuruşunun dahi şu veya bu yoldan harice 
gitmemesini temdin >etmek bizim elimizde ve an-
layışımızdadır; bizim vatanperverlik tekelimi
zin) altındadır, buna karar verecek olan biziz. 
Siz kanunu çıkardıktan sonra bu kanundan do
layı falanca falan şirkete bir şey vermiş, filân
ca filân şirkete bilmemi ne vermiş... Buna mâ
ni olmak mümkün değil ki... Arkadaşlarımız 
söylediler, efendim biz bunu vermeyeceğiz; ve
receksin, çünkü kanun vermliş. Sen bunu ne ka
dar geciktirirsin, verirsin mahkemeye ya ka
zanırsın, ya kaybedersin. Biz suyun başındayız: 
ve musluk elimizdedir. Musluğu kestiğimizde 
sabahtan beri yapılan mücadelelerden hiç bi
risi burada yapılmaz ve biz madenlerimizle sa
hip oluruz. 

Yabancı sermaye dle yabancı şirketi birbi
rinden ayırtmak lâzımdır. Sayın arkadaşım, ya
bancı sermaye yabancı şirkete dayalıdır, dedi 
Yabancı sermaye bu memlekete geliyor, geldiği 
yerler plân ve projelere göre tespit edilmiştir, 
ama müsaade ediniz de onları topraklarımızın 
altına sokmayalım. Çünkü toprağın altındaki 
servetin miktarı azdır, birçoğu tahminlere da
yanmaktadır. 

13 ncü madde üzerinde çok konuşuyorum, 
çünkü konuşmak ihtiyacımız var. Bugün ener
jinin yüzde 35'i hâlâ tezek ve odundan, özellik
le tezekten! temin ediliyor. Bu tezeği biz Ana
dolu'da yaktırıyoruz, aıma aynı Anadolu'da top
raklarımızı gübrelemek ihtiyacını duyuyoruz, 
fakat gübreleyemiyoruz, tabiî gübreden mah
rumdur bu gübreyi yakan vatandaşım. Sunî 
'gübreyi ise bugünkü fiyatla alamamaktadır. 
Böylece de topraklarımızdan istediğimiz verimi 
elde edememekteyiz. Böyle olunca bu servet
lerimizi işletme hakkını millî şirketlerimize, 
millî kaynaklarıımıza vermek suretiyle sahip 
olmak mecburiyetindeyiz. Akla gelir ki, efen
dim paramız olmadığı için işletemiyoruz. Daha 
çok yakın bir geçmlişte bu Meclis ve bu mil
let millî savunması için 16 milyar lirayı Millî 
Savunma Bakanlığına alkışlarla vermiş olduğu
na göre, 5 milyar turasını da mülİî servetinin 
millî kalkınmasına yardımcı olabilmesi için vere
bilir. Eğer bu iş paraya dayamıyorsa verebilir, 
teknik eleman ise çok şükür vardır. Bu ra- I 
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kamları burada söyleyen; arkadaşlar bu mem
leketin çocuklarıdır ve bir kısmı da teknik ele
mandır. Biz bunu yapabiliriz, kudretimiz var
dır; yeter k i bir noktada anlaşabilelim. 

Sözlerimi bağlamak istiyorum. Sevgili arka
daşlarım, 13 ncü maddenin Komisyonda çıka
rılmış olan! fıkrasının ilâvesiyle, Cumhuriyet 
Halk Partisinin vermiş olduğu önergenin ar^ 
kadaşlanm tarafından desteklenmesini istiyo
rum. Çünkü bakınız 13 ncü madde neler geti
riyor: Maddeyi aynen okuyorum. «Maden ara
ma ruhsatnamesi durumları aşağıda gösterilen 
gerçek ve tüzel kişilere verilir: 

A) Medenî haklarını kullanmaya ehil 
Türk vatandaşları, 

B) Madencilik yapmak üzere kurulmuş 
Kamu İktisadî Teşekkül ve Teşebbüsleri, 

C) Kendi (kanunlarına göre madencilik 
yapmaya yetkili kamu idareleri, 

D) Ortakları arasında gerçek veya tüzel 
yabancı kişi bulunmayan, statüsünde taşıyanla 
yazılı hisse senedi çıkaracağı kaydı bulunma
yan ve madencilik yapabileceği yazılı olan Li-
ımited ve Anonim şirketler, 

Yabancı gerçek ve tüzel kişilerle, Tüık Ti
caret Kanununa göre kurulmuş olsa bile ortak
ları kısmen veya tamamien yabancı gerçek ve 
tüzel kişi olan şirketler arama hakkı iktisabe-
demezler.» 

Çıkarılmış olan (D) fıkrasının aynen bura
ya monte edilmesinde sayılamayacak kadar 
çok millî menfaat varıdır ve gelecek nesiller bi
zim bu davranışımızı inanınız alkışlayacaklar
dır. Bizden sonraki nesil bu kanunun tartışma
sına ait zabıtları okuyunca bize şükran hisle
rini bu kürsüden ifade edeceklerdir ve şükür 
ki bizden evvelkiler bu servetlerimize zamanım
da sahip olmuşlardır diyeceklerdir. 

Hükümetten, Komisyondan ve arkadaşlarım
dan istirham ediyorum, bırakınız işin edebiya
tını, bu milletin evlâtlara olarak 13 ncü mad
deye lâzım gelen ilâveyi yapalım ve bu bizim, 
her türlü siyasî çekişmenin ötesinde ımüşterek 
malımız, servetimiz ve eserimiz olsun. 

Saygılar sunarım. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Söz is
tiyorum sayın Başkan, 
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BAŞKAN — Buyurunuz sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Gerçekten, tasarınım önemli maddelerinden 
binisini konuşuyoruz; fakat konuşmalarımızın 
»daha yararlı bir yön alması için bu maddenin 
ne 'olduğunu, ne olmadığını kısaca arz etmek 
ihtiyacını ıduydum. 

Bu tasarının 13 nıcü maddesi, kimlere maden 
arama ve işletme ruhsatı verileceğini tespit eden 
bir hükümdür. Dolayısiyle bu maddenin, hangi 
madenler Devlet eliyle işletilmelidir, hangileri 
işletilmeme]idir, gibi daha ileride konuşacağı
mız maddelerle bir ilgisi yoktur. Bu maddenin, 
aslında doğrudan doğruya yabancı sermayenin 
maden sektöründe çalışıp, çalışamayacağı ile de 
ilgisi doğrudan doğruya yoktur. Dolaylı bir 
ilgiden söz edilebilir. Bu itibarla ben, müsaa
de ederseniz önce bugünkü durum nedir, bu 
maddeyle Hükümet neyi getirmek, neyi tamam
lamak istemiştir? Bunları arz edeyim. Ondan 
sonra da, özellikle Demokratik Parti Grubu 
Sözcüsü Sayın arkadaşımın açıklanmasını iste
diği konularda izahat vereyim. 

Bugün mer'i kanuna göre arama ruhsatna
meleri, medenî haklarını kullanmaya ehil Türk 
vatandaşına veya madencilik yapabileceği sta
tüsünde yazılı ve Türk kanunlarına göre kurul
muş hükmî şahsa veya bu hususta yetkiyi haiz 
İktisadî Devlet Teşekkülü ve müessesesine ve
ya âmme idaresine verilir. 

Demek oluyor ki, bugün mer'i mevzuatta bir 
yabancı, hakikî veya hükmî şahıs Türkiye'de 
maden arama ve işletme ruhsatı alamaz. Bu, bu
günkü rejim, yürürlükte olan rejim. Bu reji
min - tabir belki uygun düşmeyecek; fakat çok 
alışılagelmiş olan bir tâbir olduğu için kullana
cağım - bir açık kapısı var, bir hileî şeriyesi 
var. O nedir? 

Bir yabancı şahıs bugün ruhsat alamayaca
ğı halde, iki yabancı şahıs bir araya gelir Türk 
kanunlarına göre bir şirket kurarlarsa ruhsat 
alabiliyorlar ve bu yoldan mer'i kanunun mu-
radettiği amaç bertaraf edilebiliyor ve mahzur 
ortaya çıkıyor. Konu, zaman, zaman Danıştaya 
aksetmiştir ve Danıştay verdiği mütalâada bu 
açık kapının kapatılmasının lüzumuna işaret et
miştir. 
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I (Şimdi, o halde, sanıyorum bu maruzatımla 
bugünkü durumu arz etmiş oldum. 

Hükümet, tasarısıyle ne getirmek istiyor? 
Hükümet, tasarısıyle hem bugünkü rejimi aynen 

I devam ettirmek istiyor, yani yabancı hakikî ve 
I hükmî şahısları bu sahada ruhsat almaktan ,alı-
I koymak istiyor, hem de biraz evvel arz ettiğim 
I hileî seriye yollarını da kapamak istiyor. Ya

bancılar, Türk kanunlarına göre de olsa, şirket 
de kursalar ruhsat alamasınlar istiyoruz. Kanun 
bu maksala değiştirilmek istenmiştir, fıkralar 
buna uygun olarak yazılmıştır. 

I Şimdi, izin verirseniz, genellikle bu madde-
I ııin mahzurlu olduğunu iddia eden Demokratik 
I Parti Grubu mensubu arkadaşlarımın tereddüt

lerini gidermeye çalışayım. Niçin yabancılara 
maden arama ve lişletme ruhsatı verilmesini is-

I temiyoruz ? 
Mâruzâtımın sarih anlaşılabilmesi için maden 

arama ve işletme ruhsatı almak ile bir maden 
sahasında sermaye koyup, bu ruhsatın sahibi 
Türk ile birlikte çalışmak ayrı ayrı şeylerdir. 
Bunu özellikle ayırmak lâzımdır. Mâruzâtımın 
değerlendirilmesinde bu tefnike dikkat ettiğimi, 
önem verdiğimi peşinen belirtmek istiyorum. 

Acaba yabancının... 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Hileî seriye 
kapıları yine açık. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Ya
bancının ruhsat alma hakkı ile yabancı serma
yenin bir Türk ile birlikte o sahada çalışması 
bir hileî seriye midir? Arkadaşlarımın izah 
ettikleri veya aşağıda beyan ettikleri gibi. 

Bu, asla değildir. Neden değildir? Onu da 
biraz sonra arz edeceğim. 

Şimdi, müsaade ederseniz, evvelâ niçin ya
bancıya ruhsat vermemek istiyoruz? Bunun 
sebeplerini arza çalışayım. 

Yabancı, Türkiye'de neden maden arama ve 
işletme ruhsatı ister?.. Bir menfaat sağlamak 
ve muhtemelen memleketimin veyahut başka 
bir ülkenin muhtaç olduğu maddeyi Türkiye'den 
çıkarıp götürmek için. O halde, o yabancı şah
sın amacı nedir?.. O yabancı şahsın amacı: 

1. Çok kâr etmek, mümkün olan azamî kâ
rı sağlamak, 

2. Mümkün olan en kolay işletme yollarını 
seçmek, 
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3. Türk Milletinin o kaynaktan azamî ve
rim sağlaması için gerekli fedakârlığa katlan
maya mecbur kalmamak. 

Bu üçüncünün altını özellikle çizmek istiyo
rum. Şimdi bunu biraz daha geliştireyim. 

Yabancı ruhsat aldığı zaman madenin en 
zengin kısımlarını çıkarır, fakir kısımlara doğ
ru geliştikçe, işletmeyi terk edebilir. Günkü, 
fakir kısımdan elde edilecek istihsal maliyet 
fazlası getirir, kân azaltır, masrafı çoğaltır. 
E.. Türkiye için bu böyle mıidir?.. Türkiye için 
bu, - özellikle arz ediyorum - dünyamı pek çok 
memleketinden daha fazla böyledir. Çünkü, 
Türkiye binlerce sene medeniyetlerin gelip, geç
tiği, işletile işletile madenlerinin işletme sıhhati 
genellikle bozuk olan, bir meşbur tabirle «Tür
kiye fakir madenlerin zengin ülkesidir» deni
len bir yerdir. E., yabancı bunu böyle yapar, 
(bu onun açısından haklı bir tutumdur. Ama bi
zim açımızdan, milletimizin açısından mesele 
böyle değildir. Milletimizin açısından mesele, 
zenlgin kısmını da, fakir kısmını da birlikte 
işletelim, azamî verimi o madenden son zerre
sine kadar elde edelim isteriz. Efendim, zengi
nini o işletişin, fakirini de sen işlet lâzım ise.. 
Bu mümkün değildir. Çünkü, zengin kısmın ge
tireceği kâr ile fakir kısmın külfeti dengelenir
se, o maden yatağı gerçekten işletilebilir ve 
faydalı olabilir. 

İşte, yabancıya maden arama ve işletme ruh
satı verilmek istenmeyişinin bir önemli sebebi 
bu. Şimdi gelelim ikinci sebebe. 

Yabancı şahıs kendisinin veya şirketinin 
veya milletinin menfaatlerini, Türkiye'nin ihti
yaç ve menfaatlerinin önünde tutar. Dolayısıy-
le mümkündür ki, bir yabancı kendi ülkesindeki 
benzeri madenin dünya piyasasında rekaibet 
şartlarını zorlaştırmamak için Türkiye'ye gel
sin, orada ruhsat alsın ve aldığı ruhsata daya
narak işte arıyordum, bugün işleteceğim, yarın 
işleteceğim yollu bahanelerle oyalama yapsın. 
Bu mümkündür. Bunun imkânsız olduğu iddia 
edilemez. Ben de muhakkak olacağını iddia et
miyorum. Ama imkânsız olduğu iddia edileme
yeceğine ve bir memleketi idare etmek mesuli
yetinde olan insanlar da tehlikeli ihtimallere 
karşı tedbirli davranmak zorunda olduklarına 
göre, bu ihtimali düşünmek Hükümetin vazife
sidir. 
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Üçüncü sebebi arz edeyim. Bu ve benzeri 
sebeplerle madeni bir miktar, bir müddet ka
pamayı hesaplamış olabilir: «Ben o •sahayı ka
patayım, dolayısıyle o sahaya ne Türk karma 
teşebbüsü uzanabilsin; ne Türk hakiki şahıs
lar gelebilsin. Kapatayım, bakalım dünya şart
ları orada benim istihsalim için hangi an elve
rişli ise, o gün gereğine göre hareket ederim» 
diyebilir. 

O halde, bir 3 ncü önemli sebep; kapama 
tehlikesini önlemek içindir. 

Şimdi aziz arkadaşlarım; böylece size 3 tane 
önemli sebep saymış bulunuyorum ki; yaban
cının maden arama ve işletme ruhsatı alması 
halinde, memleketimiz için sıkıntılı neticeler 
doğabilir. OBunun emsali Türk madenciliğinde 
var mıdır? Vardır. Genel görüşmede arz ettim. 
Toroslarda Osmanlı Devrinde işletilen simli kur
şun altın madenleri böyle işletilmiştir; zengin 
ıkısmı gitmiş, fakir kısmını şimdi işletmek pa
halı oluyor. 

Bana söylendiğine göre; Zonguldak devlet
leştirilmeden önce, yabancı şirketler kolay istih
sal ve kâr peşinde koştukları için, yataklarımı
zın daha iyi değerlendirilmeslim önlemişlerdir. 
Bunu orada çalışanlar söylüyorlar. 

O halde, şu arz ettiğim sebeplerden Ötürü, 
bu sahada yabancıya ruhsat vermekten sakm-
mışızdır. 

Şimdi müsaade ederseniz, bir başka soruya 
cevap vermek istiyorum ve bunu özellikle Sayın 
Demokratik Parti Sözcüsü değerli arkadaşıma 
arz etmek istiyorum: 

i«Efendim, siz yabancıya imkân verin. Ama 
yabancı karşınıza size zarar verecek vasıfta çı
karsa, vermezsiniz. Devlet değil misiniz?» 

Acaba gerçekten böyle bir tedbir imkânı var 
mıdır ? 

Yoktur arkadaşlar. Bakınız, neden yoktur, 
onu arz edeyim: 

Şimdi Türk Anayasasının 130 ncu maddesi
nin ikinci fıkrasına göre; Devlet bir defa ka
nunla şahıslara arama ve işletme izni verdi mi 
Anayasamızın 40 ncı (maddesine göre, özel te
şebbüs kurma hakkı doğar ve bu haık yine 40 neı 
maddenin son fıkrasına ıgöre, Devlet tarafından 
teminat altına alınmak lâzımdır. Genellikle si
yasî haklar hariç, bu tip haklar yabancılara da 
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tanınır ise, yabancılar da tıpkı Türk vatandaş
ları gibi otomatik olarak bu hakları iktisabe-
derler. Yani bir yabancı, böyle bir hakkı al
makta kanunla sınırlanmamış ise, medenî halk
ları kullanmaya ehil ise, reşit ise, tıpkı bir Türk 
gibi- müracaat eder; İdare, «Efendim, her ne 
kadar sen bir Türk Vatandaşının haiz olduğu 
şartlara malik isen de, ben senin niyetinden 
veya halinden, istikbalinden şüphe ettim. Ben 
ımillete zararlı olaealksm. Ben sana hak vermi
yorum.» diyemez. O şahıs Danıştaya gider ve 
bunu derhal bozdurur. 

Yabancılar için bir haJkkm tahdidi, Anaya
samızın 13 ncü maddesine göre, kanunla sınır
lanmak lâzımdır. 13 ncü maddeyi okuyorum: 

«Madde 13. — Bu kısımda...!» Bu kısmın 
içinde 40 ncı madde de var : Özel teşebbüs kur
ma hakkı. «... Kısımda gösterilen halk ve hür
riyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka 
uygun olaralkj kanunla sınırlanabilir.ı» 

«Kanunla sınırlanabilir» başka çeşit sınırla
namaz. 

Şimdi görülüyor ki ; değerli sözcü arkada
şımızın zannettiği, yabancının şahsına veya ni
yetine baJkarak, onu bu halktan yoksun etmek 
şansı, idarenin elinde değildir. Onun için, 13 
ncü maddeye dayanarak kanunla bir sınır ge
tirmek ihtiyacını duymuşuzdur. 

Zannediyorum, buraya kadar, maddenin ne
ye getirildiğini ve neden (kanunla sınırlanmak 
ihtiyacı bulnuduğunu, belirtmiş oldum. 

Şimdi, yabancı sermaye ile bu madenin bir 
ilişkisi var mıdır ? 

Arkadaşlarım, «Siz yabancıya ruhsat ver
mezseniz, yabancı sermaye bu sahada bulunmaz 
ve bu sahaya gelmez.» diyorlar. 

Bunu, ileride yeniden tartışacağız. Onun 
içi'n şimdi vaktinizi almayacğım ve tabiî bunun 
son derecede derinden incelenmiş birtakım- fi-
ıkirleri, sebepleri ve argümanları Hükümette 
vardır. Fakat, bugün şu kadarını söylemekle 
iktifa edeyim : 

Eğer bir yabancı sermaye, oyalama, (kapama, 
başkalarını aWkoyma niyetinde dieğil ise; ara
ma ve işletme ruhsatı almayınca ne kaybeder 
ki «gelmemi» desin? 

Bu suali bendeniz bu kanunu takibe başla
dığım günden beri her yende sormuşumdur. 
Kimseden müspet bir cevap alamatmışımdır. 

Yine Yüce Meclisin huzurunda aynı suali' soru
yorum. Ben, ne teknisyenlerden, ne başkaların-. 
dan bu noktada Hükümetin yanlışını gösterecek: 
bir cevap bulabilmiş değilim. Eğer sayın Par-
lâımanterlerden de bu noktada aydınlatıcı bir 
cevap gelirse, şükranla anlamaya hazırım. 

Eğer bir yabancı oyalamaya, (kapanmaya, 
başkalarını alıkoymaya niyetli değil ise, bizzat 
ruhsat sahibi olmayınca; ne kaybeder ki, gel
mesin veya sermaye (koymafe için tereddüt et
sin1? Bu sualin cevabı yoktur. 

Tabiî bu suali ters çevirip de sormak müm
kündür. Onu ileriki maddelerde tartışacağı
mız için, şimdi vaktinizi almayacağım. Yalnız 
bir ilki misal arz etleyim : 

Bugün Yugoslavya'da, yabancı sermaye ma
dencilik sektöründe Yugoslavya ile işbirliği ya
pıyor. Ruhsatı mı var? Hayır. Sosyalist Dev
let de bütün mülkiyet devlete aittir. Neden Yu
goslavya'da yabancı sermaye çalışabiliyor? 
Çünkü artık yabancı sermaye, devrimizde im- • 
tiyaz peşinde değil; menfaat ve kâr peşindedir. 
Devir değişti. Şimdi 19 ncu Asır değil, 20 nci 
Asrın iktisadî kuralları içerisinde dünya piya
salarında yabancı sermaye yüzüyor. 

Hülâsa; hangi madenlerin Devlet eliyle iş
letilmesi gerekeceği ile ilgisi olmadığı için bor 
ve linyitlere değinmiyorum. Bunu ileriki mad
delerde bütün teferruatiyle tekrar görüşece
ğiz. 

Son bir defa daha arz edeyim : 
Maddenin, yabancıları alılkoyan şekilde sı

nırlanmasından, millî hiçbir zararımız olmadık
tan başka; ayrıca birtakım muhtemel zararla
rın önlenmesi gibi bir ciddî tedbir vasfı da var
dır. 

Değerli arkadaşlarım, ben ona kaniim ki ; 
tümü üzerindeki müzakerelerden, maddeler 
üzerindeki müzakerelerden ve hattâ maddenin 
lehinde, aleyhinde olan değerli sözcülerin ko
nuşmalarından ve üslûplarından öyle hissediyo
rum ki ; şu arz ettiğim gerçekler (karşısında me
sele üzerine bir defa daha eğilirsek, anlaşaca
ğız ve memleketimizin hayrına bir metin geti
rebileceğiz. Lütfettiğiniz değerli mütalâalarınız 
Ikarşısmda, bu ümidi çok daha güçleşmiş ola
rak ifade ediyorum. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru

bu adına Sayın Baytürk, buyurunuz. 

, - 6 4 8 — 
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C H. P. URUBU ADINA HÜSEYİN BAY-
TÜBK (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri j 

Bu 13 ncü madde üzerinde bir önergem var
dı, onun üzerinde söz alıp konuşmak arzusun-
daydum; fakat benden önce konuşan arkadaşlar 
benim resmî istatistiklerden' aldığım rakamlara 
uymayan iki rakam arz 'ettikleri için bunların 
•nispeten resmî istatistiklere dayanan doğrusu
nun zabıtlara geçmesi için söz almış bulunuyo
rum. Bu vesile ile de fikirlerimi arz etmek iste
rim. 

Sayın arkadaşlar, 13 ncü madde komisyon
larda -üzerinde en çok konuştuğumuz maddedir. 
13 ncü maddenin şekline 62 ve '64 neü maddele
rin uyması zaruridir. 13 ncü maddeyi yalnız tek 
madde olarak değil, üç madde olarak düşünmek 
lâzımdır, çünkü hepsi buna bağlıdır. 13 ncü 
madde Komisyondan Hükümet tasarısında ol-

; duğu gibi değil de değiştirilerek Yüce Meclise 
geldi. 

Sayın milletvekilleri; şimdi Hükümet tasa
rısında 13 ncü maddede yabancıların maden 
arama yönünden memleketimize gelmesi yasak
lanıyordu, Kamisyonda bu yasak kaldırılarak 
huzurunuza değişik bir (D) maddesi ile gelin
di ve bu (D) maddesine göre yabancılar memle
ketimize gelip maden arayacaklardır. 

Sayın milletvekilleri, yabancılar memleketi
mize neden gelir? Acalba buna bizim ihtiyacımız 
var mı? Onlar neden gelir? Evvelâ bu iki nokta 
üzerinde duralım. 

Benim kanaatime göre yabancılar bizim 
memlelketimize, evvelâ kendi yönlerinden mem
leketlerinde olmayan madenleri bulmak için 
gelirler. Bu bir defa kendi menfaatleri icabı ol
duğu için haliyle kendi yogilerinden de haklı
dırlar. Yine yabancılar memleketimize gelirler, 
madem ararlar, ama her madeni bulmak iste
mezler. Ancak, işletme yönünden kolay, mali
yet yönünden de ucuza maledilecek olan maden
leri arar bulurlar veyaihut kendi memleketlerin
de hammadde olarak ihtiyaç duyulan madenle
ri gelir bizim memleketimizde ararlar. Diğer 
madenlerin üzerinden ekspres olarak geçerler. 

Şimdi, size bir anımı anlatmak isterimi: 
Son-sınıfta bir makine hocamız vardı, arkada
şım birisine «tek ve çift. zamanlı nıiotöru» soru
yor, arkadaş onun üzerinden atlıyor görmüyor. 

Hoca, yahu «üzerinden atlıyorsun da görmüyor
sun» diyor. 

işte yabancılar da bizim arkadaşın yaptı
ğı gibi - arjkadaş görmeden atlar - fakat onlar 
(görse de görmese de yer altında bulunan maden
ler işlerine gelmezse onu ne bulurlar ne de çı
kartmak isterler, çünkü bu onlara külfet olur. 

Peki maden aramalarına lüzum var mı? 
Bizim de bir Maden Tetkik ve Arama Enstitü
müz vardır. İhtisaslaşmış, Avrupa'da, Ameri
ka'da, Fransa'da, İngiltere'de doktora yapmış 
birçok mütehassıs elemanlarımız vardır. Bulgun 
diyebilirim ki, Amerika'da da Avrupa'da da 
ıbu tip müesseseler vardır; fakat kalite itibariy
le, .kültür seviyesi bakımından bizim Maden Tet
kik ve Arama Enstitüsünde, aşağı yukarı ser
vis şeflerinin birçoğu doçent ve belki yüze ya
kın da doktor vardır. Bunlar doktoralarını 
Fransa'da, Almanya'da İngiltere ve Amerika'
da yapmışlardır ve hepisi de iyi derece alarak 
^gelmişlerdir. Ve Türkiye'de doktor oldukları 
halde geçenlerde dört, şimdi de iki arkadaş ol
mak üzere altı arkadaş doçent imtihanını vere
rek kazandılar. Bu kadar kabiliyetli bir kuru
luşumuz varlken neden yabancıları, illâ gelde 
bizim memleketimizde maden ara diye çağırı
yoruz. Acalba biz aramıyor muyuz? Bizim 
elemanlarımız bu sahada onlardan dana mı bil-
ıgisiz? Hayır, değil. Ama geliş şeklini bir türlü 
anlayamıyorum. 

13 ncü maddeyıe göre yabancılar gelsin bi
zim memleketimizde maden arasın. Sonra yine 
- Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünde çalış
tığım için bilirim - Genelkurmayın izniyle ara
nan ve dışarı şubelere sızmamaları için dahi Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsünün içerisinde 
çok sıkı tertibat alarak bir sır. gibi tutulan ve 
aramaların dahi vasıtaları Genelkurmayca veri
len bâzı stratejik madenlerimiz vardır. Bunlar, 
Uranyum, Radyum gibi madenlerdir. Bunların 
yerinin, rezervinin mevkiinin ve hattâ . iklim 
şartlarının dalhi bilinniıesinde yabancılar için 
fayda, bizim için mahzura vardır. 

Bir yabancıyı memleketimize çağıracaksınız, 
efendim, burası askerî saha, buraya giremezsi
niz. Yahut burada bizim, sizin bilmemeniz iea-
ıbeden madenlerimiz vardır, buraya girmieyin.. 
Herhalde bu ne mantığa, ne de bugünkü 20 nci 
asrın medenî ölçülerinle uyan bir hareket olur. 
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Şu halde, demek ki, yabancıların, memleketl
imizde gizliliğini muhafaza ettiğimiz madenler 
için gelmesi yine mahzurludur. Şayet, imikâınları-
iinız olmaca, elemanlarımız olmasa, yeterli ara
ma malzemesini satımalamazsak o zaman baş
ka.. Şimdi maden arsamalk için tayyaremiz var, 
bütün elektronik aletler- MTA'da 'mevcuttur, 
'•olmtayanı da paramızla satınıalabilecek güçte
yiz. Bunları kullanacak ve bunlardan anlaya
cak 'elemanlarımız da olduğu halde neden ya-
ıbaincıları getirelim? Yabancı niçin gelir? Mu
hakkak bir kâr gayesi ile gelir. Bizim kendi im
kânlarımız varken bu kârı neden yabancılara 
verelim? 

Bu bakımdan da yabancıların gelmesine şah
sen ben taraftar değilim ve 13 ncü madde üze
rinde Hükümet tasarısında olduğu gibi bir öne
rim vardır. Ben önerim üzerinde söz alacak
tım, ama daha evvel de dediğim gibi - biraz 
sonra izah edeceğim - arkadaşların verdikleri 
bâzı yanlış rakamlar üzerine söz almış oldum. 

Yine halk arasında zaman zaman söylenen 
bâzı söylentiler vardır. Bunlardan birisi de 
ben çocukken söylenmiştir: Yabancılar bir gün 

••Sinop'a geldiler, Sinop'ta musluktan su akar 
gibi petrol akardı, fakat yabancılar kendisine 
rakip olur diye Sinop'taki petrol kuyularını ka
pattılar. Ben bunu orta mektepte veya lisedey
ken duymuştum. 

Sayın arkadaşlarım, her dedikodunun mu
hakkak bir hakikat payı, bir dayanağı vardır. 
Ben köyde bunu duyduğuma göre, demek ki bu 
bir fikirden oluşmuş ve meydana gelmiştir ve 
bu bugün doğrudur arkadaşlar. 

Bizim memleketimizde kendileri için zor ve
ya ilerde bulunduğu zaman kendi memleketle
rine rakip olacak bir madeni bulsalar ve hisset-
seler dahi hissetmemezlikten gelirler veya bula
madık diye geçer giderler ve o bölgede o ya
bancılar tarafından arandığı için, nasıl olsa 
burası ecnebiler tarafından aranmıştır, burada 
şu şu madenler yoktur diye biz de belki elli se
ne yüz sene, belki de bir ömür boyu oraya bir 
daha gitmeyiz. Veya 30 - 40 sene sonra deği
şik bir sistem gelecek bir daha bunları gözden 
geçtireceğiz. E, pekiyi, şimdi bu tip zanları kal
dırmak ve dediğim gibi yabancıların kâr gaye
siyle geleceklerini düşündüğümüze göre neden 
yabancıları isteyelim? Benim şahsî kanaatim; 

1.3 ncü madde ile ilgili olan diğer maddelerin 
anamaddesi bu olduğuna göre bu maddedeki 
yabancılara Türkiye'ye gelme, maden arama, 
(yani zabıtlara geçirmek için söylüyorum) Ya
bancıların maden aramasına, yabancı sermaye
nin Türkiye'de maden aramasına ben şahsen 
karşıyım ve bu hususta önergemi de verdim, 
eğer söz verilirse ayrıca önergemi de izah ede
ceğim. 

»Şimdi arkadaşlar bir iki rakam verdiler, 
bunun yanlışlığını izah edip huzurunuzdan ay
rılacağım. 

Eski Enerji Bakanı Sayın Refet Sezgin bu
rada bir rakam verdiler. Bunlar zabıtlara geç
miştir, aynen not ettim. Dediler ki, «Bugün 
kanunlaştıracağınız linyit adedi 275'tir» Arka
daşlar; bu 275 değildir. Devlet İstatistik Ens
titüsünün 1961 - 1968'de yayınladığı kitabın 
14 ncü sayfasında 171 tane linyit işletmemiz 
vardır. Bunun 9 tanesi Devlete ait, 162 tanesi 
de özel sektöre aittir. İşte Devlet İstatistik 
Enstitüsünün resmî kitabı. Bu bazan 160 veya 
163'te olabilir.. 1967 senesini hesap edersek 
183'e 9'muş. Özel sektör 183 imiş, kamu 
9. 1966 senesıindekiıni alırsalk toplam, pardon 
ben yanlış söyledim 1967'yi, yekûnu 183; özel 
174, kamu 9. 1966'ya inersek özel 194, Devlet 
10; demek ki, Devlet küçük bir ocağını kapat
mış, toplam 204. Bu gösteriyor ki, özel teşeb
büsün elindeki linyit sahaları ıSayın Refet ISez-
gin Beyin söylediği gibi 275 değil, 170 civarın
dadır. Belki 168'dir, 171, 172'dlr; ama hiçbir za-
onan 270 değil. 

Sayın Refet ISezgin Beyin söylediği gibi de
ğil, biz Halk Partisi olarak hangi 'madenlerin 
devletleştirilmesini istediğimizi söyledik. İSaym 
Grup Sözcümüz Hüdai Oral Bey de belirttiler. 
biz petrolün kamulaştırılmasını istiyoruz, biz 
linyitin kamulaştırılmasını istiyoruz, biz borak
sın, bor madenlerinin (kamulaştırılmasını istiyo
ruz ve bugün verdiğim bir önerge ile plânda da 
buna ağırlık tanınması öngörüldüğü için, ver
diğim bir önerge ile fosfatın devletleştirilmesi
ni istiyoruz ve bugün Türkiye'deki fosfat da 
bir kişinin elindedir. Yarın efendim 30-40 ki
şinin elinde olan fosfatı alacaksınız diye bir 
sual belki bu kürsüden söylenir; bir şey söyle
yeyim bir kişinin elindedir, Devletin elinde 
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olanlar zayıf, düşük tenörlüdür, fakat şahsın 
lelimde olanlar, diyebilirim ki, dünyanın 'en zen
gin fosfat yataklarmdandır; rezervi 100 tmil-
yon civarındadır. Bugün Kuveyt'fen, Tunus'tan 
fosfat almak için, gübre sanayiinde kullanmak 
için, bir hayli güçlük, bir hayli döviz sıkıntısı 
çekiyoruz. Şayet olur da Yüce Meclis kabul 
ederse bunu da bu şekilde önlenmiş oluruz. 

Demek ki, bizim iddia ettiğimiz 4 madendir. 
Halbuki, bugün Türkiye'de manyezit var, (krom 
var, efendim daha birçok maden var; civa, var çin
ko var, Ikurşun, var, simli kurşun var, pirit 
var, bakırın bir kısmı var, demir var; bütün bu 
madenler hakkında herhangi bir düşünce söy
lemedik. Şu halele bu kürsüye çıkıp da Halk 
Partisi tümünü devletleştirecek demek doğru 
değildir. 

Şimdi bir de, sayın Demokratik Partinin sözcüsü 
Türkiye'de yabancıların elinde efendim % 1 
mertebesinde, özel teşebbüste de gayet az ma
den var, büyük kısmı Devletin elindedir dedi
ler. Şimdi size rakam vereceğim sayın millet
vekilleri. 

Türkiye'de 382 adet işletme vardır; maden 
işletmesinin sayısı 382'dir. Kaynak, Devlet İs
tatistik Enstitüsünün neşriyatı. Bunun % 8'i 
Devletin elinde, geri kalanı özel teşebbüste
dir. Yine maden hakları 33 800 adettir, bunun 
% 24'ü Devletin elinde ve gerisi özel teşebbü
sün (elindedir. Maden'ler kıymeti yönünden, di
yebilirsiniz ki, sayısı var ama kıymet meselesi, 
Zonguldak dahil, bakın Zonguldak'ı da dahil 
ediyorum, kıymet yönünden % 65,5'u Devletin 
elinde, gerisi de özel teşebbüsün elinde; aşağı 
yukarı % 35'ıi de özel teşebbüsün elinde, ma
denciliğe yatırım olarak 201 482 561 lira yatı
rılmış ve bunun •% 83'ünü kaımu yapmıştır, ge
riye kalanı özel teşebbüs yapmıştır. 

Geçelim maden satışlarına. Maden satışla
rında, tabiî haricidir bu, % 80'ini Devlet sat
mıştır, geriye kalanı özel teşebbüs satmıştır. 
Brüt katma değer yönünden % 77,5'u İki, bun
lar 955 044 019 Mradır, bunun % 77,5'u Devlet 
tarafından ve geri kalanı da özel teşebbüsten. 
Net katma değer bakımından da % 80'i Devlet 
tarafından ve girişi özel teşebbüs tarafından. 

Sayın arkadaşlar, bunları istatistiklerden 
aldım. Belki bu çizgilerini çekerken, doğru çiz
gilerini çekerken bir milim aşağı, bir ımi'Mm yu

karı olablir, tam dik çıkmak lâzım çünkü. % 80 
değil de 79,9 olabilir, ben aşağı yukarı 80'in ya
rım aşağısı yarım yukarısını kabul ediyorum, 
bu kadar tolerans olabilir. Çünkü ben bunu al
dığını zaman tam karşısına getirmemiş olabili
rim, cetvelle çizdim ve yaklaşıktır, % 80 veya 
% 77,5 değil de % 78 olabilir. 

Gelelim halen yürürlükte olan maden hak
larının kamu ve özel sektör elindeki dağılımına. 
28 156 tane müracat sahası var. Müracaat sa
haları sayısı 28 156. Bunun aşağı yukarı, yuvar
lak olarak yine tam değil, % 26'sı civarındaki 
Devlete ait, gerisi özel teşebbüse ait. Arama 
ruhsat sahaları, bunun da şurada gördüğünüz 
gibi yine % 28'i civarında Devlete ait, gerisi 
özel teşebbüse ait. 57 nci madde ile ilgili saha
lar, hapsedilen, üzerine yatılan sahalar ki, 
bunlar % 2 civarında ve fakat yine büyük bir 
rakam, bir kıymettir. 

İşletme ruhsatı sahaları, % 10 Devletin, ge
riye kalan % 90'ı ki, 383 adettir hepsi, geriye 
kalan özel teşebbüsün elinde. İşletme imtiyazı 
sahaları yekûn 229, bunun % 20'sd Devletin 
elinde, geriye kalan özel teşebbüsün elinde. 
Toplam madenlerde haklar % 23 civarında Dev
letin, gerisi özel teşebbüsün elindedir. Fakat bu 
benim verdiğim rakamlar Devlet İstatistik 
Enstitüsünün 1968'e kadar olan rakamlarıdır. 
Şimdi bu rakamlar haliyle bir miktar paralel 
olarak yukarıya, özelin ki de bir miktar deği
şebilir; kaımunun ki de değişebilir, ama şu 
oranlar, şu verdiğim rakamlarla arkadaşların 
verdiği rakamlar arasında görüyorsunuz ki, 
% 100 değil, % 500 fark var. Bâzısında % 100 
fark var, bâzısında % 500 fark var. Meselâ 
170 275... Arada 100 fark var ki % 100'e ya
kın fark var. Sayın Demokratik Parti sözcüsü
nün rakamlarını aklımda tutamadım, aana zan
nediyorum onunla da arada büyük bir fark var
dır. Şu halde sayın milletvekilleri sözlerimi bi
tirmeden tekrar ediyorum ki, 13 ncü maddede, 
veruniş olduğum önergede yine bâzı açık olma
yan yönlerini izah edeceğim, yabancıların ara
ma yapmasına bence lüzum yok. Yabancı- ser
mayenin de bu aramaya gelmesine lüzum yok. 
Biz, gerek şahsım adına, gerek grubum adına 
buna karşıyız ve her zaman da karşı olduğu
muzu söyledik. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Komisyon Başikanı Sayın Meh
met AH Oksal, buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALİ OKSAL (Trabzon) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Komisyonda da uzun uzun tartışma konu
su olan 13 ncü onadde, yine Ikomiisyondaki gö
rüşler istikametlerinde burada ele alınmış ol
du. Biraz sonra komisyonumuzun bu husustaki 
nihaî görüşünü arz »edeceğim. Bundan önce bil
gilerimize sunmayı faydalı gördüğüm bir - iki 
husus var; onları arz edeceğim. 

Evvelâ komisyon, Yüce 'Meclise sunduğu 
raporda 13 ncü »madcle üzerindeki görüşünü şu 
cümle ile ifade etmiştir; bunu dikkatinize 
sunmayı faydalı görüyorum. Madde hakkında
ki mütalâa aynen şöyledir : 

«Hükümetin bu madde üzerinde verilen bir 
»değiştirge önergesi vesilesiyle madencilikte 
yabancı sermayeye karşı çıkması ve bu fıkranın 
değiştirilmesinde mâkul bir uzlaşma formülü
nü kabul etmemesi Medeniyle üzerinde çok du
rulan ve tafsılan bu maddenin (d) fıkrası eski 
haline benzer bir şekilde yenliden düzenlenmiş
tir. 

Raporun bu cümlesi komisyonun sıkıntısını 
Yüce Meclise aynen aksettinmiştir. Burada da 
sayın konuşmacılar bu sıkıntının bağlantı nok
tasına işaret -ettiler. 

Parlâmentomüzdaki siyasî partilerin, siyasî 
felsefe ve buna dayanan programları arasında 
farklar mevcuttur. Cumhuriyet Halk Partisinin 
programında ve son zamanlardaki beyanların
da madenciliğe, yabancı sermayeyi tamamen 
kapama kararı vardır. Diğer taraftan Adalet 
Partisi yabancı sermaye karşı bir siyasî ka
naatin sahibi olmayan bir partidir. Müdafaa
larını yaparlarken 2 partiye mensup sayın üye
ler de bu görüşleri ileri sürmüşlerdir. Buna rağ
men komisyon partiler görüşü üstünde bir . 
görüşü bu maddeye ımaletmenin gayreti içinde 
olmuştur. Bunu kemâli iftiharla söyleyebiliriz 
ve bu tartışmanın havasını "Meclîse getirmek 
için komisyon başkanı da çeikinser oy kullan
mıştır. Böylece Sayın Meclisin bu madde üze
rinde dikkatini daha fazla çekmek istemiştir. 

Burada bir hususun açıkça belirtilmesinde ] 
fayda var. O da şudur: Yabancı sermayeye ' 

Ikarşı siyasî partiler olarak değil, Devlet olarak 
nasıl bir anlayış sahibi olmak durumundayız?.. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ortak Pazarla bir 
anlaşma yapmıştır. Bu anlaşmanın dayandığı 
esas Roma Anlaşması; üretim faktörleri olan 
sermayenin, emeğin, teşebbüsün üye ülkeler 
arasında serbest tedavülüne imkân veren bir 
yasadır. Şimdi TürlMye kendi (kanunlarını ha
zırlarken bu topluluğa üye olmanın gerektir
diği bâzı davranışları da taahhüt etmiştir. 
Mevzuatını, Ortak Pazar ortalk mevzuatına ya
kınlaştırmayı anlaşmalarıyla taahhüt etmiştir. 
Bu sebeple yabancı sermaye konusunda daha 
ziyade ımeseleye Devletimizin bu angajmanları 
açısından bakmak zorunluğu da vardır. 

ISaym milletvekilleri, burada hiçbir millet
vekili yoktur ki, kendi yeraltı servetlerinin ya
bancılar tarafından istismarına müsaade etsin. 
Bu, ne Adalet Partisinde vardır, ne Cumhuri
yet Halk Particimde ve n-e de diğer partilerde. 
Bunu komisyondaki »müzakerelerde de gördük, 
buradaki konuşmalarda da gayet açık olarak 
arkadaşlar görüşlerini ifade ettiler. 

Kamuoyu çeşitli yanlış anlatımlar dolayı-
siyle veya bazen de maksatlı olarak ileri sürü
len haber ve demeçlerle yanlış bilgi edinmiştir. 
Türlk Parlâmentosunun hiçbir üyesi burada 
memleketin yeraltı servetlerini yabancıya peş
keş çekmenin ne hevesindedir, ne niyetindedir 
ve ne de kararındadır. Burada hiçbir arkadaşı
mız bu istikamette bir îmada dahi bulunmamış
tır. Binaenaleyh ne onlara ve ne de çok dar 
çıkar çevrelerine hizmet amali mevcut değildir. 
Bunu, aylarca bu müzakereleri yakinen taki-
betmiş bir arkadaşınız olarak size ifade etmek 
isterim. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuşmaların ışı
ğı altında bir çözüm yolu bulma imkânını mü
şahede eden komisyonunuz bu maddeyi geri 
alacaktır; fakat bu maddeyi geri alırken nasıl 
bir anlayış, nasıl bir görüş, nasıl bir temenni 
ile aldığımızı da ifade etmek isterim. 

Saygılarımmı sunanım. 
BAŞKAN — Komisyon, Başkanlığa tevdi 

etmiş olduğu bir önerge ile 1 sayılı çerçeve 
maddesinde bulunan 13, 62 ve 64 ncü maddele
ri geri alma teklifinde bulunmaktadır. 13 ncü 
madde ile ilgili önergeler vardır, önergeleri 
okutayıım; maddeyi ve önergeleri komisyona 
iade kararı alalım. 
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Başkanlığa 
Hükümet tasarısının 13 ncü maddesinin (d) 

bendinin son fıkrası olarak aşağıdaki metnin 
ilâvesini arz ve teklif ederdim. 

Denizli 
Hüdai Oral 

Madde 13. — (d) son fıkra : Maden saha
larına yabancı sermaye giremez. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Madencilik Reformu kanun tasarısının mad

de 1 altında sıraladığı 13 ncü ımaddenin, Hü
kümet teklifinde olduğu şekilde kabul edilme
sini arz ederim. 

İstanbul 
Sezai Orlkunt 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Madencilik Reformu kanun tasarısının 1 nci 

maddesi muhtevasından olan 13 ncü madde met
ninin, Hükümetin teklifi etmiş olduğu şekilde 
kabulünü arz ve teklif ederiım. 

Saygılarımla. 
Elâzığ 

Hayrettin Hanağası 

BAŞKAN — Sayın Baytürk, sizin takririni
zi ben okudum, motaımo Hükümet teklifinin ay
nıdır değil mi efendim? O bakımdan okutmu
yorum. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — 
Evet. Yalnız bundan başka olarak Hüdai Oral' 
m teklifi var. 

BAŞKAN — O başka. Hüdai Oral Beyinki-
ni okuttum, bunu okutmuyorum. Yani Hükü
metin teklifindeki (d) fıkrasını önergede ay
nen yazmışsınız. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Diğer önergeleri okutuyorum. 

ıSaym Başkanlığa 
Tasarının 13 ncü maddesinin (d) bendi 

hükmünün metinden çıkarılarak, yerine Hükü
met teklif indeki (d) bendinin konulmasını say-
gıyle Öneririm. 

Ankara 
Şinasi Özdenoğlu 

BAŞKAN — 13 ncü maddenin komisyona 
iadesi... 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Sayın Baş
kan, müzakere 'devam edecek zannıyla değişik
lik önergemi hazırla/mıştıım; fakat komisyon 
maddeyi geri alınca önergemi veremedim. Şim
di takdim edebilir imiyim ? 

BAŞKAN — Maddeyi komisyona veriyoruz. 
Zaten komisyon madde üzerinde yeniden mü
zakere açacak tahmin ediyorum. Sayın Talât 
Köseoğlu. Orada da gereği yapılabilir, yani 
oraya da takdim edebilirsiniz. 

13 ncü maddenin komisyona iadesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar.. 
Kabul etmeyenler.,, Kabul edilmiştir. 

OFJÖİJGİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALİ OKSAL (Trabzon) — Sayın Başkan, öner
gemiz 13 ncü maddeye ilişkin olan 62 ve 64 ncü 
madjdeleri de ihtiva eder mahiyettedir. 

BAŞKAN — Sırası geldiği zaman efendim. 
Takririniz Divanda kalmış olacak. 62 ve 64 ncü 
maddeyi de kapsıyor, fakat sırası gelmeden, 
müzakereye vazedilmeden, oraya geldiğimiz
de... 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Sayın 
(Başkan, önergemiz dolayısıyle bir soru sorasbi-
lir miyim ? 

BAŞKAN — Buyurun. 
'TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) Sayın Ko

misyon biraz evvelki izahında bu konudaki gö
rüşleri almak ve bir ortam bulmak gerekçesiy
le bu maddeleri yeniden geri almak, yarai, bu 
maddeler hakkında Yüce Meclisimizde müzake
re yapılsın, grupların ve milletvekillerinin gö
rüşleri belli olsun ve bu görüşlerden sonra, mü
zakere tamamlandıktan sonra, bu müzakerele
rin ışığı ve yardıımı ile Komisyon ciddi bir ça
lışmaya girerse daha faydalı olmaz mıydı? 

BAŞKAN — Efendim, 13 ncü madde hak
kında karar aldılk, sizin sorunuzu 62 ve 64 ncü 
maddelere şümullü olarak kabul ediyoruz. 

ÖEÇİÖİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALİ OKSAL (Trabzon) — Sayın Başkanım, 
böyle yaptık; Komisyon 13 ncü maddenin mü
zakeresinin sonuna gelmek üzere olduğumu mü-
şahade etmiş ve önergeyi Öyle vermiştir. 62 ve 
64 ncü maddeler aynı nedenlere dayandığı için 
nıüzakeriesiıne lüzum olup olmadığının takdiri 
tabiî Yüce Meclise aittir; fakat tamamen 13 
ncü maddedeki ana ilkelerle ilgilidir. 



M. Meclisi B : 25 21 . 12 . 1972 0 : 2 

Bu balkımdan önergemize onu da ithal er
imiştik. Mamafih maddeler geldiği zannan Yü-
oe Meclisin karan istikâmetimde ele alınabilir'. 

[Saygılarımla. 
BAŞKAN — 18 nci maddeyi okutuyorum : 
iSmır, saha, krofki : 
Madde 18. •— Maden arama ruhsatnamesi 

sahasını çevreleyecek sınır noktalarının, 
A) 1/25.000 ölçıdkM resmî haritası olan böl

gelerde, bu haritalarda meveudolan, 
(B) 1/25,000 ölçekli reisimi haritası olmayan 

bölgelerde 1/200.000 ölçekli resmî haritalarda 
mevcudolmalkla beraber arazide de mevcut ve 

muayyen olan, 
ıC) Kısmen 125.000 ölçekli haritası olan 

yerlere yapılacak müracaatlarda, 1/200.000 öl
çekli resmî baratalarda mevcudolmafcla bera
ber arazide de mevcut ve muayyen olan, 

.Noktalardan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığınca gösterilenler arasında serilmesi zo
runludur. 

D) Birinci fıikrada belirtilen noktaları, 
a) Birleştiren düz hatlar veya bunların 

uzantısı üzerinde o noktalara uzaklıkları ile be
lirli olan, 

b) Birleştiren düz hatların veya uzantıları
nın kesişımeleri ile belirli olan, 

e) Hesap ve tersim yoluyla yukarıda gös
terilen noktalara irtıibatlandırılarak usulüne uy
gun şeikilde dikilen beton sütunla belirli hale 
İkonan, noktalar da sınır noktası olarak alına
bilir. 

1/25.000 ölçekli resmî haritalarını paftala
rından meveudolanları, müracaatçıların yarar
lanmasına sunulmak üzere illerde ilgili memur
lara verilir. 

Bir müracaatın bu maddemin birinci fıkra
sının A, B, C, bentlerimden hangisine tabi ola
cağının belirlenmesi konusunda sözü geçen paf
taların illerdeki özel memurlarına verilme tari
hi esas alınır. 

Müracaatlarm tetkikinde ve anlaşmazlıklar
da, varsa 1/25.000 ölçekli haritalara uymak zo
runludur. 

Bu maddeye göre seçilecek sınır noktaları
nın arası, kapalı tefk poligon teşkil etmek üzere 
düz hatlarla birleştirilir. 

Aneaık, bu kanunun yürürlüğe konulmasın
dan önce deniz, göl, ırmak:, nehir veya demiryo

lu kenarları gibi eğri hatlarla çevrilmiş saha
lara bitişik olarak yapılacalk müracaatlarda ve 
bu gibi sahalara olanı tedahülün giderilmesi 
için yapılacak taksirlerde söz konusu eğri hat
lar müşterek sınır hattı olarak alınabilir. 

Yukarıdaki fıkralara göre hangi noktaların 
sınır veya yardımcı nokta olaıraik alınabileceği, 
bu noktaların arazide birden fazla olması veya 
yerinde bulummaıması hallerinde, yapılacak iş
lem ve esaslar yömetmleliğinde gösterilir. 

BAŞKÎAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye i . Yok, 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul, edilmiştir. 

Arama ruhsatnamesi harcı avansı : 

Madde 19. —• Arama Ruh sat namesi Harcı 
miktarda bir avansın ruhsatname talebi hak-
ikındaıki müracaatla birlikte verilmesi gerekli
dir. Harç avansı yükümlülüğü önceden bir mal 
sandığına yatırılacak karşılığında alınacak 
makbuzun dilekçeye eklenmesi ile yerine geti
rilir. Ruhsatname verilmesinden önce, Harçlar 
(Kanununda yapılacalk değişikliklerden doğan 
harç farkının ruhsat verilme süresi içinde yatı
rılmış olması şarttır. 

Ruhsatnamenin verilmemesi halinde harç 
avansı geriverilir. Ancak, müracaat sahibinin 
bu konuda yazılı yükümlülüklere uymamasın
dan dolayı ruhsatname verilmemişse veya mü
racaat sahibi ruhsatname talebinden vazgeçmiş 
ise harç avansı Hazineye irat kaydolunur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ MEHMET 
ALİ OKSAL (Trabzon) — Efendim, burada 
bir kelime hatası müşahede ettik; «Bu konuda 
yazılı» yazılmış, «Bu kanunda yazılı» olacak. 
Maddenin sondan üçüncü satırından başlıyor. 

BAŞKAN — Matbaa hatası var. «Bu kanun
da yazılı» olacak. Hata düzeltilmiştir. 

Madde üzerinde görüşmek isteyen sayın mil
letvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Takaddüm hakkı sağlamayan talepler : 

Madde 20. — (Değişik; Kanun : 271 -
11 . 7 . 1963) Arama ruhsatnamesi talebini ha
vi dilekçenin 10 veya 12 nci maddelere aykırı 
olması veya 17 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 
1, 2, 4 ve 6 nci bentlerindeki hususlardan birini 
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veya vesikayı ihtiva etmemesi veya harç avan
sının yatırılmamış bulunması veya sahanın 3 000 
hektarr aşması veya dilekçe ve krokide gösteri
len sınır noktalarının bir veya birkaçının gerçek
te bulunmaması hallerinde takaddüm hakkı 
doğmaz. 

Bu türlü talep sahiplerine, müracaatının ta
kaddüm hakkı sağlamadığı 29 ncu maddedeki 
usule uygun olarak bildirilir. 

Ancak, ilgili, sahanın 3 000 hektardan faz
la olmadığını iddia ettiği takdirde yukarıda 
belirtilen bildiri tarihinden itibaren masrafını 
bir ay içinde ödemek şartıyle yerinde ölçülme
sini isteyebilir. 

Takaddüm hakkı sağlamayan bu nevi müra-
catlere ait sahalar, 41 nci maddenin son fıkrası 
hükmüne tabi olmayıp müracaatin yapıldığı ta- : 
rihten'itibaren aramalara serbesttir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALİ OKSAL (Trabzon) — Yine kelime hata
ları var, «takaddüm» kelimesi, üç yerde «te
kaddüm» olarak geçmektedir. Birincisi.; baş
lıkta, ikincisi; beşinci satırda, üçüncüsü; altın
cı satırda. 
. BAŞKAN •— «e» 1er «a) olacak, öyle mi Sa
yın Oksal? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALİ OKSAL (Trabzon) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Madde 20'nin başlığındaki ke
re içindeki ibareyi Komisyon nasıl buluyor? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALİ OKSAL (Trabzon) — Sayın Başkanım, 
doğru. 

BAŞKAN — Baştaki değişik kanunun nu
marası mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALİ OKSAL (Trabzon) — 271, kanunun nu
marası efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö
rüşmek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Matbaa hatası bulunan «tekaddüm» deki 
«e» harfleri «a» olarak tashih edilecektir, 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Takaddüm hakkı aidiyetinin tespitinde ter
cih ve kur'a : -

Madde 23. — Aynı cins maden aramak için 
aynı anda birden fazla müracaat yapıldığı tak
dirde ; bu müracaatlar arasında kur'a çekilir. 
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Kür'a isabet eden müracaata takaddüm hak
kı tanınır. Diğer müracaatların durumu, kur'a 
isabet sırasına göre ayarlanır. 

Bu işlemlerin uygulanma şekli vo usulü yö
netmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Buradaki «tekaddüm» 1er de 
«takaddüm» olarak değiştirilmiştir. Madde 
üzerinde görüşmek isteyen var mı ?,. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALİ OKSAL (Trabzon) — Sayın Başkanım bu 
maddeyi de, Hükümetle mutabık kalarak geri 
alıyoruz. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili önergeler var
dır, okutup ondan sonra komisyona iade kararı 
alacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Madencilik Reformu kanun tasarısının 1 nci 

maddesi altında sıralanan maddelerden 23 ricü 
maddenin son fıkrası komisyon tasarısında çı-
rılmıştır. Fıkranın metne ilâvesiyle Hükümet 
teklifinin aynen kabulünü arz ederim. 

İstanbul 
Sezai OrkunU 

Saym Başkanlığa 
Madencilik Reformu kanun tasarısının 

23 ncü maddesine aşağıdaki belirttiğim hususun 
son fıkra olarak eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Zonguldak 
Hüseyin Baytürk 

İlâvesini istediğim fıkra : Aynı anda yapı
lan müracaatlar arasında bu kanunun 13 ncü 
maddesinün (b) ve (c) bentlerinde gösterilen 
kamu tüzel kişilerine aidolanlar bulunduğu tak
dirde bunlar tercih olunur. Kura çekilmez, 
kendilerine takaddüm hakkı tanınır. Bunların 
birden fazla olması halinde ise içlerinden birisi 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
seçilir. 

BAŞKAN — Sayın Orkunt ve Saym Bay-
türk'ün önergelerini okuttum. Madde Komis
yonca geri istenmiştir. Geriye verilmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İl sınırlarını taşan müracaatlar : 
Madde 24. — Müracaat sahasının tamamı

nın, müracaatın yapıldığı ilden başka bir ilin 
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sınırları içinde kalması halinde bu müracaat hü
küm ifade etmez. 

Herhangi bir müracaat sahası bitişik illere 
taşarsa il sınırlarından dolayı taksir ettiril
mez. 

Birden fazla illere taşan veya il sınırları ih
tilaflı olan müracaatların, sonraki işlemlerinin 
hangi il valiliğince •yürütüleceği-Enerji-ve-Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığınca tayin edilir. Durum 
ilgili illere ve müracaat sahibine bildirilir. 

Ayrı illere yapılmış müracaatlar arasındaki 
tedahüllerin giderilmesinde takaddüm hakkı 
esasları uygulanır. 

BAŞKAN— Burada da tabı hatası olarak 
«tekaddüm» yazılmış, «takaddüm» olaeaktır. 

Madde üzerinde görüşmek isteyen var m i l . 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Müracaattaki eksikliklerin tamamlattırıl
ması : 

Madde 25. — Dilekçe veya kroki dörder 
nüsha olarak verilmemiş veya krokii yönetmelik 
hükümlerine uygun şekilde düzenlenmemiş veya 
nüfus hüviyeti cüzdanı, statü, imza sirküleri ör
nekleri gibi vesikalar dilekçeye bağlanmamış 
veya bunlar muhteva itibariyle eksik veya ha
talı bulunmuş veya arama ruhsatnamesi talebe-
dülcn saha aynı cins maden için takaddüm, ara
ma ruhsatnamesi, işletme talebi, işletme ruhsat
namesi, işletme imtiyaz hakkı taallûk eden veya 
bulunmuş maden sahalarına kısmen tedahül et
miş veya saha genişliği 3 000 hektarı aşma
makla beraber 2 000 hektardan fazla ise üç ayı 
geçmemek üzere verilecek mehil zarfında eksik
liklerin tamamlanması veya hatâların tashihi 
veya tedahülün ref'i veya sahanın 2 000 hektarı 
geçmeyecek şekilde taksiri lüzumu 29 neu mad- \ 
dede belirtilen başvurma sırasında müracaat sa- ] 
hibiner bir yazı ile bildirilir. 

Tashih, ikmal veya taksir sonucu hazırlanan j 
evrakın, müracaatın yapıldığı il valiliğine veya \ 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına süresi \ 
içinde verilmesi gereklidir. Verilen süre içinde ] 
bir defadan fazla evrak verilebilir. Ancak, bu l. 
süre uzatılamaz veya yenilenemez. \ 

Müracaat sahibi tarafından taksir suretiyle I 
terk edilen kısımlar, 14 neü madde hükümleri sak- \ 
lı olmak kaydıyle 41 nci maddenin son fıkrasına | 
göre ayrıca bir işleme tabi tutulmaksızın taksire 1 
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ait evrakın tevdii tarihinden itibaren aramalara 
•serbest hale gelir. 

Verilen mehil içinde hiç evrak verilmemesi 
veya evrak verilip de bildirilen noksanların ta
mamlanmamış veya hataların tashih edilmemiş 
veya mevcut tedahülün ref'edilmemiş veya sa
hanın 2 000 hektarı aşmayacak şekilde taksir 
edilmemiş bulunması hallerinde müracaat red-
dolunur. 

BAŞKAN — Burada da bir «tekaddüm»-var, 
«takaddüm» olarak değiştirilmiştir. 

Madde üzerinde görüşmek isteyen sayın mil
letvekili var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Keşif ve tahkikat hazırlığı : 
Madde 26. — Arama ruhsatnamesi talebine 

ait müracaat evrakı uygun görülmüş veya 25 nci 
madde gereğince eksiklikleri tamamlattırılmış 
ise dairece lüzum görüldüğünde keşif ve tahki
kat yaptırılır. 

18 nci-maddenin 2 nei fıkrasına müsteniden 
seçilecek noktalara göre yapılan müracaatlarla, 
durumları itibariyle mahallen keşif ve tahkikat 
yaptırılması lâzım gelmeyecek diğer müracaat
lar yönetmelikle tespit edilir. 

BAŞKAN — M a d d e üzerinde görüşmek is
teyen var. m i t . Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Keşif ve tahkikatın yapılması : 

IMadde 27. — Mahallindeki keşif ve tahkika
tı yapacak .heyet, sahanın bağlı bulunduğu va
liliğin, il maden irtibat memuru veya maden 

, mühendisi ile sahaya yakın köylerden birisinin 
muhtarı veya ihtiyar meclisi üyesinden başka 
seçeceği il tapu veya fen memuru, il orman teş
kilâtına mensup bir teknik elemandan meydana 
gelir. 

Heyet maden aranacak sahaya giderek bu 
• kanun hükümlerini gözönünde bulundurmak su
retiyle ;gerekli keşif ve tahkikatı yapar. Keşif 
ve tahkikat neticesi bir tutanakla tespit edilir. 

Usulüm dairesinde davet edilmiş müracaat sa
hibi veya vekili keşif ve tahkikat sırasında ha
zır bulunur. 

Keşif ve tahkikatın • ne suretle yapılacağı ve 
tutanakta bulunacak hususlar yönetmelikle gös
terilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen var mı ?... Buyurun Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALt OKSAL (Trabzon) — Sayın Başkan, bu 
28 nci madde Hükümetten gelirken ikinci satı
rındaki (ikinci) nokta ile ifâde edilmiştir. Ko
misyonun tashih edilmiş şekliyle tasarıda gös
terilmiş oluyor, bunu arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Biz henüz 27 nci maddeyi oku* 
yoruz efendim, burada böyle bir şey yok. 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Söz ri
ca ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, önemli gördüğüm 
bir konuyu arz etmek üzere kürsüye gelmiş bu
lunuyorum. Keşif ile incelemenin yapılmasında, 
madde metnine göre tahkikatı yapacak kurul, 
sahanın bulunduğu valiliğin il maden irtibat 
memuru veya maden mühendisi ile «sahaya en 
yakın köylerden birisinin muhtarından* ve ih
tiyar meclisi üyesinden kuruluyor. 

Takdir buyurulacağı üzere, sahaya en yakın 
köylerden birisinin muhtarının kim olacağını 
tespitte ihtilâf çıkabilir. Muhtelif uzaklıklar
da köyler olabilir. Tercih kime aidolaeaktır? 
Bir ihtilâf yaratılacaktır, itiraz edilecektir ve 
iş kalacaktır. O itibarla bir önerge takdim ede
ceğim, sahaya en yakın köyün muhtarı şeklin
de bir kesinlik getirelim ve bu suretle bir an
laşmazlık çıkmasını önlemiş olalım. 

BAŞKAN — Teklif yok, Sayın Şinasi Özden-
oğlu'nun bu şekilde bir temennisi olmuştur. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, «en yakın köy tâbiri» bir taraftan öl
çerseniz başka, öbür taraftan ölçerseniz başka
dır. Muayyen bir saha değildir ki, buraya ko
yalım. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
bir ilin hududu içindeki 3 bin hektar 2 veya 
3 ilçenin komşu bölgeleri sahası içine girebilir. 
O yüzden «en yakın köy tâbiri» mahzurlu ola
caktır. 

BAŞKAN — «Yakın köylerden birisinin» di
yor metinde, «en yakın köy» denince mutlak o 
köyün bulunup getirilmesi gerekiyor. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
sahanın dört tarafında köy vardır. Bunun Do

ğusundan, Batısından, Kuzeyinden, Güneyin
den mesafeleri farklıdır. 

BAŞKAN — Tahmin ediyorum ki, metre ile 
ölçmeyecekler göz kararlaması ile olacak, saha
ya en yakın olanı, seçilecek. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALI OKSAL (Trabzon) — Sayın Başkanım, 
burada bir poligonun elbette mücavirleri var
dır, hepsi bunların yakınıdır, fakat bir ağırlık 
noktasının takdiri olacaktır. Yoksa bunu bir 
hendesi problem haline sokmayalım Sayın Baş* 
kanım. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu'nun vermiş. 
olduğu önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 27 nci maddesindeki «en yakın 

köyden birinin muhtarlığı» deyiminin «en yakın 
köy muhtarı» şeklinde değiştirilmesini arz ede
rim. 

Ankara 
Şinasi Özdenoğlu 

BAŞKAN — Bu takrire Komisyon ve Hükü
met katılmaktadır. Takriri oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tadil şekliyle maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

28 nci maddeyi okutuyorum. 
Keşif ve tahkikatta tespit olunan eksiklik

ler : 
Madde 28. — Keşif sırasında evrak uygun 

bulunur veya hataların düzeltilmesi mümkün 
olursa, keşif gününden itibaren 2 nci ayı izleyen 
ilk hafta içinde 29 neu maddeye göre ruhsat 
almak üzere başvurması ilgiliye bildirilir. 

Keşif sırasında eksiklikler tamamlanamazsa 
ilgiliye 1 ay süre verilir ve süresi içinde eksik
likleri tamamladığı takdirde bu bir ayın biti
minden itibaren 3 ayın sonunda 29 ncu madde 
hükümleri uyarınca ruhsat almak üzere başvur
ması kendisine bildirilir. 

İlgili süresi içinde eksiklikleri tamamlamaz 
veya- ruhsat almak üzere başvurmazsa hakkın
dan vazgeçmiş sayılır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bu 
madde ile ilgili mâruzâtınız vardı, buyurunuz 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALt OKSAL (Trabzon) — Sayın Başkanım, 
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ikinci satırda 2 rakamından sonra «nei» var. 
Bu Hükümetin tasarısında «nokta» idi efen
dim. Biz bunu değiştirdik «nci» olsun. Şeylere 
meydan bırakmamak için, fakat görüyoruz ki 
burada Hükümet tasarısı olarak da aynı şekilde 
konmuştur, ilk şeklinin farkına işaret etmek 
için arz ettim. 

BAŞKAN — Yani bir ikazınız olmuyor bu 
suretle, 

28 nci madde üzerinde görüşmek isteyen sa
yın milletvekili'?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

29 ncu maddeyi okutuyorum : 
Arama ruhsatının verilmesi : 
Madde 29. — İlgili ilk müracaat tarihinden 

itibaren doksan günü izleyen hafta içinde arama 
ruhsatnamesini almak üzere gerekli damga pu
lu ile birlikte ilk müracaatı yapmış olduğu 
daireye başvurur. 

Bu başvurma sırasında : 

A) Müracaatında bir eksiklik veya yanlış
lık yoksa ruhsat verilir. 

B) Keşif gerekli ise keşif günü ve o gün 
sahada hazır bulunması kendisine bildirilir. 

O) Müracatında eksik veya yanlışlar varsa 
bunları 25 nci maddeye göre tamamlaması için 
üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Keşif ge
rekli ise tarihi ve sahada hazır bulunması ken
disine bildirilir. 

D) ilgili noksanları tamamlama tarihi ve
ya keşif tarihinden itibaren 60 günü izleyen 
hafta içinde arama ruhsatnamesini almak üze
re ilk müracaat ettiği daireye başvurur. 

Yukarıda yazılı başvurmalarda Bakanlıkça 
ilgiliye bir cevap verilmediği takdirde ilgili ruh
sata hak kazanır ve kendisine bu konuda bir 
belge verilir. 

İlgili bu belgeyi ruhsata çevirmek için en 
geç bir ay içinde Bakanlığa başvurur ve gerek
li kontroldan sonra kendisine ruhsat verilir. 

İlgili yukarıda belirtilen süreler içinde baş
vurmadığı veya damga pulunu getirmediği tak
dirde hakkından vazgeçmiş sayılır. 

Arama ruhsatnamesi tevdi tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili olarak Sayın 
Komisyon Başkanının bir beyanı olacaktır, bu
yurunuz Sayın Oksal. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALİ OKSAL (Trabzon) — Bu maddede de 
sondan 3 ncü cümlede Hükümetin getirdiği me
tinde «göstermediği» kelimesidir, Hükümetçe 
de Komisyon değiştirişi olan «getirmediği» 
şeklinde madde aynen kabul edilmiştir, bunu 
da dikkate arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Hükümetin getirdiği teklif bizi 
ilgilendirmiyor Sayın Komisyon Başkanı. Biz 
Hükümet teklifini hiç nazarı itibara almayız. 
B'iz Komisyonun getirdiği hususu Mecliste mü
zakere ederiz. Dikkat ederseniz takrirlerde ev
velâ Hükümet teklifinin müzakereye vaz'mı oy
larız, eğer kabul ederlerse ondan sonra onun 
üzerinde Komisyonun metni olarak onu da tar
tışırız. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALİ OKSAL (Trabzon) — Teşekkür ederim 
ikazınıza Sayın Başkan, gözüm başka bir metin 
üzerinde idi onun iç'in. zuhulen oldu. 

BAŞKAN -— Evet, ben de arz edeyim dedim. 
Madde üzerinde görüşmek isteyen sayın 

üye"?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Aramanın işletme haline çevrilemeyeceği : 
Madde 34. — Arama faaliyeti, cevher yata

ğının tanınması maksadını aşamaz. 
Sahadaki cevher mostralarının sökülüp alın

ması, yer üstündeki döküntü ve serpintilerin 
toplanması ve aramanın fiilen işletme haline 
çevrilmesi yasaktır. 

Yukarıdaki hükümlere uyulmadığının tespiti 
halinde, arama ruhsatnamesi iptal olunur ve 
çıkarılan cevherler Hazine malı sayılır. Bu cev
herler hakkında 36 nci madde uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye?.. Yok, Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Arama ruhsatnamesi hukukunun devri : 
Madde 39. — Maden arama ruhsatnamesi 

hakları, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
izni ile devrolunabilir. Şu kadar ki, her arama 
ruhsatnamesi, yenileme ve işletme hakkı talebi 
devreleri içinde yalnız bir kez devredilebilir. 

Maden Kanununun 7 ve 40 nci maddeleri hü
kümleri saklıdır. 

Devir isteği ve işlemleri aşağıdaki biçimde 
yapılır. 
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Arama ruhsatnamesini devir alacak kişinin, 
arayıcının Devlete karşı haiz olduğu hukuk ve 
tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyet
leri aynen ve tamamen kabul ettiğini, ruhsatna
me sahibinin de devre muvafakat eylediğini di
lekçe ile beyan ve talebetmeleri şarttır. 

Bakanlıkça devre izin verilmesi halinde ge
rekiyorsa masraf ödenmesinden sonra, tarafla
rın yukarda yazılı hususları Bakanlığın yetkili 
memuru önünde beyan ve tutulacak tutanağı 
imza etmeleri ile devir işlemi tamamlanır. 

BAŞKAN — Madde üzeninde görüşmek iste
yen sayın milletvekili 1. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Arama ruhsatnamesi hükmünün sukutu : 
Madde 42. — Arama ruhsatnamesi yürür

lük müddetinin sona ermesi veya bulunan ma
denin işletme hakkının talebedilmesi veya ruh
satnamenin sanibinin hukukundan feragat eyle
mesi veya ruhsatnamenin iptal olunması ile hü
kümden sakıt olur. 

Bu kanunda yazılı iptal sebeplerinden biri
nin mevcudiyeti takdirinde arama ruhsatnamesi 
Ekonomi ve Ticaret Vekâleti tarafından iptal 
edilir. İptal sebepleri ruhsatname sahibine teb
liğ olunur. Vekâletin kararına karşı kanunî 
müddet içinde idarî dâva açılmaması veya dâva
nın Şûrayı Devletçe reddi takdirinde iptal mu
amelesi tekemmül eder. 

Ruhsatnamenin yürürlük müddetinin sona 
ermesi veya feragat sebebiyle hükümden sakıt 
olması veya 2 nci fıkra mucibince iptal olunma
sı üzerine saha, Vekâletçe tespit ve vilâyete bil
dirilecek tarihten itibaren • aramalara' serbest 
hale getirilir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, «Şûrayı Dev
let», «Vekâlet» gibi terimler var. Meclisimiz 
yenli kanun tedvin ediyor. Bunların yeni adı... 
Ticaret Vekâleti. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALİ OKSAL (Trabzon) — Halısınız Saym 
Başkan. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — «Ta
kaddüm hakkı» yerine «öncelik hakkı» da de
nilebilir. 

BAŞKAN — Onu bilmiyorum. O muhtelif 
şekilde kullanılıyor ama, «Devlet Şûrasına» 
Devlet Şûrası demiyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALİ OKSAL (Trabzon) — Yeni terimlerle de
ğiştirelim efendim. 

BAŞKAN — «Vekâlet» in . «Bakanlık», «Şû
rayı Devlet» in «Danıştay» olarak kullanılma
sı Komisyonca teklif edilmektedir. Tashihati 
bu şekliyle yapmış bulunuyoruz. Bu şekliyle de 
maddeyi oylarınıza arz edeceğim. Kabul bu
yuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İşletme hakkının bulucudan başka talibe ve
rilmesi : 

Madde 54. — Bulucusunun işletme talebi 
53 neü madde gereğince reddolunan madenin 
işletilmesi için istekli aranmak üzere, madenin 
mevkii, sınırları, cinsi, tabi olacağı işletme reji
mi ve süresi, işletme şartnamesi esasları ve bu
lucusuna verilecek tazminat miktarı gösteril
mek suretiyle keyfiyet Resmî Gazetede, vilâyet
te çıkan bir gazete ile, yoksa mûtat vasıtalarla, 
Ankara'da ve İstanbul'da günlük birer gazete
de birer ay fasıla ile üç defa ilân olunur. 

Bu ilânlarda müracaatların kabul edileceği 
son tarih belli edilir. Bu tarihten sonra yapı
lan müracaatla1' nazara alınmaz. 

İşletme hakkının, çıkan istekliye verilmesi 
yoluna gidilir. 

İsteklinin birden fazla olması halinde, bun
lardan Devlet hakkına ek olarak, ton başına en 
çok Devlet hakkı yüzdesi teklif eden istekli ter
cih olunur. 

Teklif edilecek Devlet hakkı yüzdesi, bu ka
nunla Devlet hakkı için kabul edilen azamî nis
peti geçemez. 

Teklifte eşitlik görüldüğü takdirde, eşit tek
lifi yapan istekliler arasında kur'a çekilir, Kur'a 
isabet eden istekliye işletme hakkının verilmesi 
yoluna gidilir. 

Yapılan ilânlara rağmen istekli çıkmadığı 
takdirde, şartnamenin iktisadî ve malî esasları 
değiştirilir. 53 neü madde ile bu madde hüküm
lerine göre işlem bir kere daha tekrarlanır. 

Bu ilân masraflarını işletme hakkını alan 
öde i'. 

Bu işlemlerin uygulanma şekli, yönetmeliğin
de gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Buyurunuz Saym 
Akal. 
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YAŞAR AKAL (Samsun) Yerimden ifa
de edebilir miyim Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, hay hay. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 

madde içerisinde hep «istekli» olarak geçiyor; 
halbuki madde başlığında «talibe» denil
miş... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALİ OKSAL (Trabzon) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Matlaptaki «talibe» kelimesi 
«istekliye» verilmesi şekliyle değiştirilmiş bulu
nuyor. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul bu
yuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İşletme hakkı isteğinden doğan hakların 
devri : 

Madde 58. — Maden işletme hakkının ken
disine verilmesini isteyen arayıcının, bu istek
ten doğan hakları Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının izni ile devir olunabilir. Şu ka
dar k i ; her işletme isteği hakkının ancak bir 
defa devri caizdir. Şu kadar ki, bu sahanın 
39 ncu madde gereğince bir devir işlemi görme
miş olması şarttır. 

Maden Kanununun 7, 53 ve 59 ncu madde
leri hükümleri saklıdır. 

Bu hakları devralacak kişinin, işletme 
hakkının kendisine verilmesini isteyenin Dev
lete karşı haiz olduğu haklar ve tabi bulundu
ğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyetleri aynen 
ve tamamen kabul ettiğini, devretmek iste
yenin de devre muvafakat eylediğini dilekçe 
ile beya nye talebetmeleri şarttır. 

Bakanlıkça devre izin verilmesi halinde, ge
rekiyorsa masraf avansı ve teminatın alınma
sından sonra, tarafların 3 ncü fıkrada yazılı hu
susları Bakanlığın yetkili memuru önünde be
yan ve tutulacak tutanağı imza etmeHeri ile, de
vir işlemi tamamlanır. 

İşletme ruhsatnamesi yenileme, sürte uzatma, 
imtiyaza çıevrilme ve birleştirme istekleriinden 
doğan hukukun devri de yukarıdaki hükümle
re tabidir. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanından bir 
hususu öğrenmek istiyoruz: İkinci satırın so
nunda «Şu kadar ki,» terimi var; yerinde. Fa
kat caizdir» diyor, «Bir defa devri caizdir» 

i şeklinde. Yine diyor ki «Şu kadar ki, bu sa
hanın 39 ncu madde gereğince bir devir işle
m i görmemiş olması şarttır.» İstisnai midir, 
aynen kalması lâzım mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALI OKSAL (Trabzon) — Sayın Başkan, da
ha evvel devredilmemıişse caizdir, anlamında
dır. 

BAŞKAN — Yani iki tane yan yana «Şu 
kadar ki,» yi haşiv bulmuyorsunuz... 

GıEÇtCl KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALI OKSAL (Trabzon) — Her ne kadar güzel 
durmuyorsa da mânayı veriyor. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?... Yok. 

Maddeci oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İşletme talebinin reddi usullü ve sahanın 
aralmalara açılması : 

Madde 61. — İşletme hakkı talebinin red
dine dair karar Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığınca verilir ve keyfiyet sebepleriyle 
birlikte alâkalıya tebliğ olunur. 

Maddenin bulunmuş maden sayılması kabil 
olmaması ve sahanın aramalara serbest bırakıl
masında kanunî mâni bulunmaması halinde 
saha, Bakanlıkça tespit ve vilâyete bildirile
cek tarihten itibaren aramalara serbest hale 
gelir. 

BAŞKAN — Madde tizlerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili ? Yok. 

G-EÇİCt KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALI OKSAL (Trabzon) — Sayın Başkan, bu 
maddenin 2 nci fıkrasında «Maddenin» denil
miş, «madenin» olarak efendim. «Madenin bu
lunmuş maden sayılması...» şeklinde başlaya
cak. «d» harfi matbaa hatası olarak İlki defa 
basılmış. 

BAŞKAN — Bir «d» nin matbaa hatası ola
rak yanlış konduğunu ifade ediyorsunuz. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — «Maddenin bu
lunmuş maden sayıliması»; ibaresi daha doğ
rudur. Bulunmuş madde ya madendir, ya de
ğildir. 

BAŞKAN — Bulunmuş maddeyi madde 
olarak kabul ediyor metin... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALI OKSAL (Trabzon) — Hayır Sayın Baş
kanım. Buüunmus maden başlı babına ayn bir 
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mâna taşır, maden ayrı bi!r mânadır. Hukukî 
batomdanda ikisi ayrı kavramlardır. «Made
nin bulunmuş maden sayılması» şeklinde ola
caktır efendim, 

BAŞKAN — «Maddenin» kelimesi «made-
in» şeklînde olacaktır diyor Komisyon. 

Madde üzerinde görüşmek isteyen sayın mil
letvekili?.. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkanım, burada «vilâyet» kelimesi geçiyor. 
Baha önceki maddelerde «ili» olarak geçtiğine 
göre, müsaade ederseniz «il» olarak düzeltelim. 

BAŞKAN — Birçok yerlerde de vilâyet var, 
Sayın özden oğlu. Bendeniz de çok dikkat et
tim, vilâyet kelimesi var. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabud edilmiştir. 

İşletme ruhsatnamesi : 
Madde 62. — Maden işletme ruhsatnamesi 

durumları aşağıda gösterilen ve madencilik 
yapmaya teknilk vie malî yönden yeterli olanak
ları bulunan gerçek ve tüzel kişilere verilir. 

A) Medeni haklarını kullanmaya ehil 
Türk vatandaşları, 

B) Madencilik yapmak üzere kurulmuş 
Kamu İktisadî Teşekkül ve teşebbüsleri*, 

C) Kendi kanunlarına göre madencilik 
yapmaya yetküiH kamu idareleri, 

D) Madencilik yapmak üzere Türk Ticaret 
Kanununa göre kurulmuş limited ve anonim 
ortaklıklar. 

Maden işletme ruhsatnamıesi Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı kararıyle verilir. 

İşletme ruhsatnamesi verilmesinin Bakan
lıkça kararlaştırılması üzerine, kanunî har
em ödendiğine dair makbuz, damga pulu ve 
madenin işletme ruhsatnamesinin bulucusundan 
başjkasına. verilmesi halinde arama devresinde
ki masraflardan cevher satışı ile karşılanama
yan kısmına ait tazminatı bulucuya ödediğine 
ait belge ile birlikte söziîeşıme ve şartnamenin 
imza ve teatisi için, isteklinin Bakanlığa bir 
ay içinde müracaat etmesi gereklidir. Aksi hal
de işletme hakkı talebinden vazgeçmiş sayılır. 

Buna uyan istekli ile Bakanlık arasında 
sözleşme ve şartname imza ve teati edilir. İş
letme ruhsatnamesi maden siciline kaydoluna
rak sahibine verilir. Bu ruhsatname maden 
siciline kaydedildiği tarihten itibaren yürürlü
ğe girer. 

İşletme ruhsatnamesiıüıı süresi 10 yıldan as 
ve 15 yıldan fazla olamaz. Müddeti biten iş
letme ruhsatnameleri Bakanlıkça tâyin edafecek 
süre ve şartlarla yenilenebilir. Yenileme îf&fc 
maden sahasında işlenecek cevher razervisd»' 
mevcut olması, talebin işletme ruhsataaaaesii 
yürürlük süresi içinde yapılması şarttır. §# 
nei madde hükümleri saklıdır. Yenilfem»e mua
melesi, işletme hakkı talebinin tabi oüîduğu 
usul dairesinde yürütülür. Yenileme süresinin 
bitiminde maden 100 ncü madde gereğince sa
bit tesisleriyle bedelsiz olarak Devlete geçer. 

Bakanlıkça işletme ruhsatnamesinin yenilen
mesine karar verilirken, şartname hükümle
rinde yeni duruma uymasını sağlamak üzere 
değişiklik yapılabilir. Bu takdirde 52 BCİ 
maddenin 2 nci fıkrası hükümleri saklıdır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALİ OKSAL (Trabzon) — Sayın Başkan, 
önergemizde bu maddenin de geri alınması hu
susu vardır. 

BAŞKAN — Biliyorum efendim. 
Şimdi madde ile ilgili önergeler vardır, on

ları okutacağım. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başka
nım, biraz evvel Sayın Komisyon 13 ncü 
maddeyi geri alırlarken, sayın arkadaşını 
Talât Köseoğlu bir temennide bulundular. D& 
diler ki, müzakerelerde milletvekili arkadaş
lar da fMrler&ni mümkün mertebe söylesinler. 
Komisyon bu üç maddeyi birlikte görüşeceğine 
göre, milletvekilleri de fikirlerini! söyledikten 
sonra maddeyi geri »alsınlar, dediler. Zatıâli-
niz de buyurdunuz, bu temenniye Komisyon 
da katıldı, doğrudur. MiUetvekilleri, varsa-
fikirlerini kısaca arz etsinler, ondan sonra 
Komisyon maddeyi geri alsın. 

BAŞKAN — Ben şahsen şöyle anladım Sa
yın Akal; İS ncü madde 62, 64 ve 67 nei mad
deyle o kadar irtibatlıdır M, 13 ncü madde* 
üzerindeki vâki beyanlar diğer maddeleri de 
kapsar gibi bir beyan oldu Komisyon ve Hü
kümetçe. Hattâ, Hükümet de bu hususta ce
vap vermek istedi. Ancak, Komisyena sual 
tevcih edildi, müzakeresi bitmişti, o feekraa-
dan Sayın Bakana imkân vemedim, Bilerek 
yaptım onu. 

O bakımdan, bu takrir gelmiş bulunmak
tadır. Böyle bir usul yoktur. Madde geriye 
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alınmak istendiği "anda işleme konur. Yoksa, 
Sayın Komisyon, konuşsunlar ondan sonra ge
ri alalım dese dahi, böyle şartlı bir geri alış 
önergesi Meclisimizde şimdiye kadar hiç uygu
lanmamıştır. 

O itibarla, takrirleri okutuyoruz; muhafa
zası, takrirlerin mevcudiyetini tescil bakımın
dan ve maddenin geri verilmesi hususunu Ge
nel Kurulun oylarına arz ediyoruz. Genel 
Kurul-maddeyi geri verip vermemekte de muh
tardır. 

YAŞAR AK AL (Samsun) —Buyurduğunuz 
doğrudur. Yalnız, benibı Sayın Bakandan bir 
sorum vardı. Faydalı olur diye söz istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde mü
zakere açmıyoruz ki.. Komisyon, daha evvel 
13 ncü maddede vermiş olduğu önergeyle bu 
maddeyi geri istemiş. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALİ OKSAL (Trabzon) — Sayın Başkanım, 
Komisyona teşrif buyursunlar. Orada kendi
lerinin fikirlerinden faydalanmaktan ancak 
zevk duyarız . 

BAŞKAN — Peik tabiî efendim. 
Önergeleri okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Madencilik Reformu Kanun tasarısının 1 

nci maddesi . altında sıralanan maddelerden 
62 nci. maddenin Hükümet tasarısındaki şek
liyle kabulünü arz ederim. 

İstanbul 
Sezai Orkunt 

Sayın Başkanlığa 
Maden kanun tasarısının 62 nci maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Zonguldak 
Hüseyin Baytürk 

Madde 62. — Maden işletme ruhsatnamesi 
durumları aşağıda gösterilen ve madencilik 
yapmaya teknik ve malî yönden yeterli ola
nakları bulunan gerçek ve tüzel kişilere veri
lir; 

A) Medenî haklarını kullanmaya ehil Türk 
vatand'aşları, 

B) Madencilik yapmak üzere kurulmuş 
Kamu İktisadî Teşekkül ve teşebbüsleri, 

O) Kendi kanunlarına göre madencilik 
yapmaya yetkili kamu idareleri, 

D) Ortakları arasında gerçek veya tüzel' 
yabancı kişi bulunmayan, statüsünde taşıya
na yazılı hisse senedi çıkarılacağı kaydı bulun
mayan ve madencilik yapabileceği yazılı olan 
limited veya anonim şirketleri, 

Yabancı gerçek veya tüzel kişilerle, Türk 
Ticaret Kanununa göre kurulmuş olsa bile, or
takları kısmen veya tamamen yabancı gerçek 
ve tüzel kişi olan şirketler maden işletme ruh
satnamesi hakkı iktisaibedemezler. 

Maden işletme ruhsatnamesi Enerji ve Ta-
ibiî Kaymaklar Bakanlığı kararı ile verilir. 

İşletme ruhsatnamesi venilmesinin Bakan
lıkça kararlaştırılması üzerine, kanunî harem 
ödendiğine dair makbuz, damga pulu ve ma
denin işletme ruhsatnamesinin bulucusundan 
başkasına verilmesi halinde arama devresinde-. 
ki masraflardan cevher satışı ile karşılanama
yan kısmına ait tazminatı bulucuya ödediğine 
ait belge ile birlikte sözleşme ve şartnamesinin 
imza ve teatisi iç/in isteklinin Bakanlığa bir 
ay içinde müracaat etmesi gereklidir. Aksi 
halde işletme hakkı talebinden vazgeçmiş .sa
yılır. 

Buna uyan isteklli ile Bakanlık arasında söz
leşme ve şartname imza teati edilir. İşletme 
ruhsatnamesi maden siciline kaydolunarak sa
hibine verilir. Bu ruhsatname maden siciline 
kaydedildiği! tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

İşletme ruhsatnamesinin süresi 10 yıldan az, 
15 yıldan fazla olamaz. Müddeti biten işlet
me ruhsatnameleri yalnız bir kez olmak üzere 
ve Bakanlıkça tâyin edilecek süre ve şartlarla 
yenilenebilir. Yenileme için maden sahasında 
işlenecek cevher rezervinin mevcut olması, ta
lebin işletme ruhsatnamesi yürürlük süresi için
de yapılması şarttır. 68 nci madde hükümleri 
saklıdır. Yenileme muamelesi,, işletme hakkı 
talebinin tabi olduğu usul dairesinde yürütü
lür. Yenileme süresinin bitiminde maden 
100 ncü madde gereğince sabit tesisleriyle be
delsiz olarak Devlete geçer. 

Bakanlıkça işletme ruhsatnamesinin yenilen
mesine karar verilirken, şartname hükümle
rinde yeni duruma uymasını sağlamak üzere 
değişiklik yapılabilir. Bu takdirde 52 nci mad
denin 2 nci fıkrası hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal'm bir endi
şesi olduğunu tahmin ediyorum. 13 ncü mad-
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de üzerinde görüşen ve söz alan arkadaşları arz 
ediyorum: 

iSezai Orkunt grup adma, Yaşar Akal şahsı 
adına, Hayrettin Hanağası şahsı adına, llyas 
Kılıç şahsı adına, Vedat Önsal grup adma. 
İSayın Bakan söz almıştır. Bilâhara Sayın 
Baytürk grup adma ve Komisyon söz almış 
bulunmaktadır. 

Grup adma Sayın Sezai Orkunt, Saym 
Talât Köseoğlu ve Sayın Yaşar Akal da söz kay
dına girmiş ve müzakere bu anda kesilmiştir. 
Zapta geçmesi bakımından arz ediyorum. 

62 nci maddeyle ilgili önergeler Genel Ku
rulun bilgilerine arz edilmiştir. 

Komisyon, Başkanlığa tevdi ettiği bir öner
ge ile 62 nci maddeyi geri istemektedir. Mad
denin geri verilmesi hususunu oylannaza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

İşletme imtiyazı : 
Madde 63. —• Maden işletme imtiyazı verile

bilmesi için Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığınca hazırlanan sözleşme ve şartname metin
leri, bu hususta cereyan eden muameleyi gös
teren mazbatasıyle birlikte Danıştayca tetkik 
edilmek üzere Başbakanlığa gönderilir. Danış
tay yaptığı tetkik neticesini' Başbakanlığa bil
dirir. 

Maden işletme imtiyazı Bakanlar Kurulu 
(karanyle verilir. 

Maden işletme imtiyazı süresi 25 yıldır. Şu 
kadar ki; imtiyaz süresinin bitmesinden iki yıl 
önce talebedilmesi, maden sahasında işlenecek 
miktarda rezervin bulunması veya yeni geliş
meler sağlanması gibi sebeplerin' varlığı halim
de imtiyaz süresi, bu kamunda yazılı usuller dai
resinde en çok 15 yıl daha uzatılabilir. 

İmtiyaz süresinin uzatılması sırasmda şart
name hükümlerinde değişiklik yapılması caiz
dir. Bu takdirde 52 nci maddenin 2 nci fıkra
sı hükümleri saklıdır. 

« Bu kanunum yürürlüğe Ikonulmasıaıdan önce 
daha uzun sürelerle verilmiş bulunan maden im
tiyazlarıma ait haklar süre bakımından saklıdır. 

Bu kanunum yürürlüğe konulmasından ön
ce verilmiş olan işletme imtiyazları için yapıla
cak süre uzatılması istekleri halikında da yuka
rıdaki hükümler uygulanır. (Ancak, toplam sü
re 40 yılı aşamaz.) Bu kanunun yürürlüğe ko

nulması tarihinden önce işlemleri tamamlana
rak, dosyaları Başbakanlığa sunulmuş bulunan 
işletime imtiyazlarına ait uzatma işlemlerinin 
süre bakımından, Enerji ve Tabiî Kaymaklar; 
Bakanlığımın teklifine göre yürütülmesine de
vam olunur. 

İşletme imtiyazı maden sahalarının birleşti
rilmesi istekleri yürütülürken süre konusunda, 
havzaya dâhil edilecek işletme imtiyazlarınım 
tabi bulundukları sürelere bakılmaz, şu kadar 
ki ; tayin olunacak yemi süre 25 yılı aşamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen saym milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyemler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 64'ü okutuyorum. Bununla da ilgili 
Komisyonun geri lalıma isteği vardır. Maddeyi 
okutacağım, önergeleri de akutacağımı, ondan 
sonra maddenin geri verilmesi hususunu oyla
rınıza arz 'edeceğim. 

İşletime imtiyazı alabilecek kişiler : 

Madde 64. — Madem işletme imtiyazı, du
rumları aşağıdaki bentlerde gösterilen ve ma
dencilik yapmaya teknik ve maılî yönden ye
terli olanakları bulunan tüzel kişilere verilir. 

A) Madencilik yapmak üzere Türk Ticaret 
Kanununa göre kurulmuş limited veya anonim 
ortaklıklar, 

B) Madencilik yapmak üzere kurulmuş 
kamu İktisadî teşekkül ve teşebbüsleri, 

C) Kendi kanunlarıma -göre madencilik 
yapmaya yetkili kamu idareleri. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Madencilik Reformu Kanunu tasarısının 1 

nci maddesi altında sıralamam maddelerden 64 
mcü maddenin Hükümet tasarısında olduğu şek
liyle kabul olunmasını arz ederim. 

İstanbul 
Sezai Orkunt 

Saym Başkanlığa 
Madencilik Reform Kanunu tasarısının 64. 

mcü maddesimin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
; Hüseyin Baytürkj 
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fcdde 64. — Maden işletme imtiyazı, du-
rumlari aşağıdaki bentlerde gösterilen ve ma
dencilik yapmaya teknik ve ımalî yönden yeter
li. olanakları bulunan tüzel kişilere verilir. 

a) Ortakları arasında gerçek veya tüzel 
yabancı kişi bulunmayan, statüsünde taşıyana 
yazılı hisse senedi çıkarılacağı kaydı bulunma
yan ve madencilik yapabileceği yazılı olan li-
mited veya anonim şirketleri, 

b) Madencilik yapmak üzere ikurulmuş ka
mu iktisadî teşekkül ve teşebbüsleri, 

c) Kendi kanunlarına göre madencilik 
yapmaya yetkili kamu idareleri, Türk Ticaret 
Kanununa göre kurulmuş olsa bile, ortaikları 
kısmen veya tamamen gerçek veya tüzel yaban
cı kişi olan şiriketler maden işletme imtiyazı 
hakkı iktisap edemez. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı tarafından 
Başkanlığnmıza verilen önerge ile bu madde 
geri istenmiştir. Madde üzerinde verilmiş bu
lunan önergeler okunup Genel Kurulun bilgile
rine arz edilmiştir. 

Maddenin Komisyona iadesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon Başkanı, vermiş olduğu
nuz bir önergede 67 nici maddeden bahsediyor
sunuz, ama o madde yok Komisyon metninde. 
Onun için görüşemeyiz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALİ OKSAL (Trabzon) — Evet, Komisyonda 
bu madde çıkarılmıştı. 

BAŞKAN — Yana, Komisyon metninizde 
yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALİ OKSAL (Trabzon) — Evet, Komisyon 
metninde yok. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Hü
kümetin getirdiği tasarıda 67 nci madde vardır. 

BAŞKAN — Komisyonun getirdiği metni 
müzakere ediyoruz. Hükümetin 67 nci madde
si bizi ilgilendirmez. Müzakeremizde 67 nci 
madde diye bir madde yolk. Tasarının 1 nci 
maddesini okuduğum zaman burada 67 nci 
maddeyi okumadım efendim. 

İşletme faaliyetine başlanması : 
Madde 7,4. — Maden işletme ruhsatnamesi 

veya işletme imtiyazı sahibinin, işletme hakkı
nın tescili tarihinden başlayarak; şartnamesin

de, yapılabilirlik raporu, işletme projesi veya 
fen raporunda (avan projesi) gösterilen süre
ler içinde gerekli tesisat ve tıeşjkilâtı kurması, 
her türlü hazırlıkları yapması, taahhüdedilen 
(miktardaki cevheri istihsal ve imrar etmesi şart
tır. 

Maden imletme ruhsatnamesi veya işletme: 
imtiyazı sahibi aynı zamanda işletmede ekono
mik ve teknik gereklere uymak, maden yatağı
nın bozulmasına ve cevherlerin israfına yol 
açmamak, yatağı iyi kullanmak, üretilen cev
herleri en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle 
normal işletme faaliyetini düzenlemek ve de-

, vam ettirmek zorundadır. 
İşletme faaliyetinin yakardaki 1 ve 2 nci 

fıkralarda gösterilen esaslar dairesinde tanzim 
ve idamesi için 'gerekli süre, şartnamesinde açık 
hüküm bulunmayan madenlerde bir yıldır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

İşletme faaliyetine başlanmaması veya in
kıtaa uğraması : 

Madde 75. — Madende 74 neü maddenin ilk 
veya son fıkralarındaki hükümler dairesinde iş
letme ve üretim faaliyetine başlanmaması veya 
başlanmış iken inkıtaa uğratılması veya aynı 
maddenin 2 nci fıkrasındaki esaslara uyulma
ması takdirinde, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığınca 2 ay süre verilerek sebepleri işlet
me hakkı sahibinden sorulur. 

Bu süre içinde cevap verilmemesi veya ileri 
sürülen hususların mücbir sebep sayılmaması 
hallerinde, mevcutsa teminatın tamamı iradi 
kaydolunur, altı ay zarfında 74 neü madde 
hükümlerinin yerinle getirilmesi lüzumu işletme 
hakkı sahibine ihtar olunur. 

Bu ihtara uyulmaması halimde de işletme 
ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı fesih olunur. 

Madenler için verilmiş olan aylık ve yıllık 
cetvellerle imalât haritalarındaki beyan ve bil
giler, normal işletme faaliyetinle başlanmaması' 
veya faaliyetin inkıtaa uğratılması hususlarının 
tespit ve tayininde karine teşkil eder. 

Maden zabıtası ve yeni teminat istenmesine 
ait hükümler saklıdır. 

Madende normal işletme ve üretim faaliye
tine başlanaımaması veya faaliyetin inkıtaa uğ-
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m t d m ^ ı n ı n mücbir sebep veya beklenmeyen \ 
hallerden ileri geldiğinin anlaşılması talkdirin-
de, bakanlıkça durumun icabına göre re'sen 
Maden Kanununun 79 nıcu maddesi hükümleri 
dairesinde işlem yapılması yoluna gidilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın milletvekili?.. Yolk. Maddeyi oylarınıza arz 
«diyorum. Kabul «edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

77 nıci maddeyi okutuyorum. 
Şartname esaslarının değiştirilmesi : 
Madde 77. — Madenin işletilmesi sırasında 

gartnaımede değişiklikler yapılması gereken hal
lerde, durum 'gerekçesiyle birlikte Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bildirilir. Bakan
lıkça gerekirse tamamlayıcı bilgi alındıktan ve 
yerinde gerekli tetkikler .yapıldıktan sonra ge
rekli görülürse Maden Kanunu hükümleri çer
çevesinde şartnamenin değiştirilmesi yoluna gi
dilir. 

Şu kadar ki, builucusundan başkasına veri
den madenlerde, işletme hakkının verilmesi sıra
sında isteMinin tercihini icabettiren hususlarla 
ilgili şartname hükümleri ıdeğiştirilemez. 

Sahadaki cevher rezervinin nicelik ve nite
lik yönlerinden önemli gelişmeler göstermesi, 
madencilik ekonomi ve teknolojisinde yeni du
rum ve ilerlemelerin ortaya çıkması hallerini- I 
ide, yurt yararına olmak kaydıyle bakanlık, 
şartnameyi yukardaki esaslar dairesinde re'sen 
de değiştirebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oylarım-
na sunuyorum/Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

82 nei maddeyi okutuyorum. 
Fennî nezaret : I 
Madde 82. — işletme ruhsatnameli veya im

tiyazlı sahalardaki teknik faaliyetin düzenlen
mesi ve yürütülmesi işlerinin «en az bir maden 
mühendisinin fennî nezareti altında yapılması 
şarttır. 

Görev hacmi ve emniyet icapları gerektiği 
takdirde aynı sahada yeterli sayıda mühendis 
çalıştırılması istenir. I 

Maden sayılan maddeleri ihtiva eden sular- J 
dan çeşitli usullerle bu maddelerin üretimi inak- I 
«adiyle yapılan işletmelerde fennî nezaret vazi- I 
fesi kimya mühendislerine de verilebilir. Maden j 

J mühendisliğiformasyonu olan jeoloji mühen
dislerinin de görev ve yetkileri yönetmeliklerin
de gösterilir. 

Birinci ve üçüncü fıkralarda sözü geçen mü
hendisler fennî nezaret görevini aksatmamak 
şartıyle en çok 10 ruhsat sahasında görev ala
bilirler. Şu kadar ki; 

a) Yangın ve zehirli gaz gibi önemli ve in
san hayatı ile ilgili tehlikeleri bulunan, 

b) 30O'den çok işçi çalıştıran, 
c) Yılda 50 bin tondan çok ham cevher 

üretimi yapan, 
•d) Bir veya birden fazla mühendisin ara

lıksız istihdamı zorunlu olan, 

işletmelerde görev almış bulunan mühendis
ler bu hükümlerden yararlanamazlar. 

Her işletme sahasında, ayrıca fennî nezareti 
kabul eden mühendis tarafından maden tekniği 

I ve mevzuatı esaslarına göre verilecek emir ve 
talimatı yürütmek maksadıyle iş/başında daimî 
olarak en az bir maden teknisyen veya tekni
ker veya maden meslek mektebi mezunu bir ele
man veya maden başçavuşu okulunu bitirmiş 
veya ehliyeti evvelce yetkili makamlarca tas
dik edilmiş bir maden başçavuşu veya Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının izniyle Ba
kanlığa bağlı kamu iktisadî teşebbüslerinde açı
lacak maden başçavuşu kurslarından mezun 
olan bir maden başçavuşunun bulundurulması 
lâzımdır. Daimî nezaretçilere ait olan bu fıkra 

I hükmü, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren iki yıl sonra tatbik olunur. 

işletme ruhsatnamesi veya imtiyaz sahibi, 
I işletme faaliyetine başlamadan önce fennî ne

zareti kabul eden mühendis veya mühendisler-
I le daimî olarak işbaşında bulunacak teknik ele

manın, inhü'âl halinde yerlerine getirilenlerin 
isim ve ikametgâhlarını en geç bir ay içinde 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bildir-

I meye, bu kimselerin sözü edilen görevleri ka
bul ettiklerini gösterir noterlikten tasdikli bir 
beyanname ile fennî nezaretçinin Maden Mü-

I hendisleri Odasına kayıtlı olduğunu ve görev 
almasında başkaca sakınca bulunmadığını gös-

I terir odaca onaylanmış bir belgeyi vermeye 
j mecburdur.. 

I Yukarıdaki hükümlerin uygulama usulü yö-
I netmelikle düzenlenir. 
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İşletme ruhsatnamesi veya imtiyaz sahibi- yu
karıdaki şartlan yerine getirmeksizin sahada 
işletme faaliyetinde bulunmaz. Aksine hareke
tin tespiti halinde, faaliyet durdurulur ve 121 
nci madde hükümleri tatbik edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşımek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

99 ncu maddeyi okutuyorum. 
İşletme imtiyazının feshi : 
Madde 99. —• Maden işletme imtiyazının, bu 

kanunda yazılı sebeplerle feshine Bakanlar Ku
rulunca karar verilir. Feshi gerektiren hallerde 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca düzen
lenen mazbata Başbakanlığa gönderilmekle be
raber işletmedeki durumun değiştirilmemesi 
için 'gerekli tedbirler alınır ve bir diyeceği var
sa 60 gün içinde Danıştaya bildirilmesi lüzumu 
imtiyaz sahibine tebliğ olunur. 

Danıştayca ilgilinin itirazları da gözönünde 
tutularak .gerekli inceleme yapılır ve hazırlanan 
Danıştay görüşü Başbakanlığa sunuîur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili!. Yok. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul1 etme
yen... Kabul edilmiştir. 

115 nci maddeyi okutuyorum. 
Devlet hakkı nispeti : 
Madde 115. — Maden sahalarında çıkarılan 

cevherlerin saha dışına imrar edilebilmesi, Dev
let hakkının ödenmesine ve imrariye tezkeresi 
alınmasına bağlıdır. 

Devlet h'akkı : 
a) Yurt içinde tüketilen cevherler için, 

muhtelif bölgelerdeki maden işletmeleri satış 
bedelleri vasatisi; 

b) Yabancı memleketlere imrar edilecek 
maden cevherleri için, ihraç iskelelerindeki 
FOB bedelleri vasatisi, 

c)' Hem yabancı memleketlere ve hem/ de 
yurt içine imrar edilecek cevherler için, yukar
da ki (a) ve (b) bentlerine göre hesaplanacak 
vasati bedellerden yüksek olanı, 

Üzerinden, ham cevher esasına göre % l'den 
az % 5'ten çok olmamak üzere, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığınca takdir ve tayin 
olunur. 

Mahlut madenlerden alınacak Devlet hakkı; 
mahluliyete dahil maden cevherleri için yukarı

daki usule göre tespit edilen Devlet hakları top
lamından ibarettir. 

Devlet hakkının hesaplanmasında cevherle
rin saha dışına imrarı zamanında carî tarife 
esas alınır. 

Yukardaki esaslara göre ham cevherler için 
verilen imrariye tezkereleri, tezkere muhteviya
tı cevherlerin zenginleştirilmesi ve sahibinin is
temesi halinde, yarı mamul ve mamul cevher 
için değiştirilebilir. 

Bu kanunun yürürlüğe konulmasından önce 
verilmiş olan maden imtiyazları da (nispî resim 
esasına bağlanmış olanlar dahil) yukarıdaki 
hükümlere tabidir. 149 ve 150 nci maddelerin 
Devlet hakkı ile ilgili hükümleri mahfuzdur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALÎ OKSAL (Trabzon) — Sayın Başkan, bu 
maddede bâzı tab hataları var onları tashih et
mek istiyorum : İlk satırdaki «Maden sahala
rında» ibaresi «Maden sahalarından» olacak, 
daha aşağıdaki .«maMfıliyete»1 kelimesi «mahlû-
tiyete,» parantez içinde (nispî) olarak geçen 
kelime >«nisbî» olacak efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye ?.. Yok. Maddede üç tabı hatası 
vardı bunlar tashih edilmiş bulunmaktadır. 
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum:. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili1?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kafoul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyle ilgili maddelerin müzakeresi 
'bitmiş bulunmaktadır. 13-213-62^64 ncü madde
ler Komisyonca geri alınmıştır. 

Şimdi Sayın Komisyondan benim bir ricam 
var. Bu, 1 nci çerçeve maddesini oya arz edebil
mek, yani bu geriye almış olduğunuz 4 maddeyi 
yarm Genel Kurulun normal ittihaz etmiş oldu
ğu çalışma süresi olan saat 10.00'da hazırlama
nız mümkün mü ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALİ OKSAL (Trabzıon) — imkânsız Sayın Baş
kanım. Ancak müteakip günlerden birine yeti
şebilecektir. Yarın yetişmesine imkân yoktur. 

BAŞKAN — Yalnız, yarın bizim, sizin gün
demlinizle gündemimizi açıp kapamamız gere
kir. 

— 666 — 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALİ OKSAL (Trabzon) — Sayın Başkanım, de
vam ederiz efendim, müsaade buyurursanız. 

BAŞKAN — Devam edeceğim ama, üçüncü 
bölüme geldiğinde ek maddelerin ilişkisi dola-
yısıyle orada keseceğim. Yani 1 nci maddeyi 
ika'bul etmeden 2 nci maddeyi geçelim. E... şim
di 4 tane madde var. Ben bu anı söylemiyorum. 
20 dakika sonra o maddeler de bitmiş olacak -

. tır. Esas ihtilaflı olan maddelerin müzakeresi
ni yarın 11.00'e kadar veya yarın öğleden son
daya kadar tedvin ederiz, getiririz buyurursa
nız, ben yarın Meclisi açıp, kapama zorunda kal-

. mayayım, saat 15.00'e talik edeyim. Komisyon
dan o bakımdan istiyorum. Çünkü, başka mese
leyi müzakere etmek için alınmış bir kararımız 
yok. Bu hususu tezekkür edin. Ben diğer mad-

. deleri görüşürken, bana lütfen yazı ile bildirin. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

ALİ OKSAL (Trabzon) — Başüstüne efendim. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi okutuyorum. 

BÖLÜM : II 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri 

Amaç : 
Madde 2. — Madenciliğimizin düzenlenmesi, 

' yürütümü ve denetimi amacıyle, Eneri ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığına bağlı ve Genel Büt
çeye tabi olmak üzere Maden İşleri Genel Mü
dürlüğü kurulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili 1. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Görev ve yetkileri : 
Ma.dde 3. — Maden İşleri Genel Müdürlüğü

nün görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir : 
•a) Madenler, taşocakları, içme ve yıkanma

ya mahsus şifalı sıcak ve soğuk maden suları ile 
ilgili mevzuatın diğer kanunların bu kanunlarla 
ilgili hükümlerinin ve Bakanlık Kuruluş Kanu
nunun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 
verildiğini görev ve yetkileri, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı adına yerine getirmek ve 
kullanmak. 

h) Arama ve işletmeleri Devlete ayrılan 
madenlere ait işlemleri yürütmek. 

c) Madenlerin kamu yararlarına ve mev
zuat hükümlerine uygun olarak aranıp aranma
dığını, işletilip işletilmediğini kontrol, denetle
me ve teftiş etmek, bu alanda mevzuatın gerek
tirdiği her türlü tedbirleri almak ye aldırmak. 

<ç) Madencilik politikasının esaslarını ha
zırlamak. 

d) Görevi dolayısıyle doğacak uyuşmazlık
larda açılacak idarî davaları Danıştayda taki-
botmek ve savunmak. 

e) Maden işletmelerinde emniyetin sağlan
ması, işletmede çalışanların hayat ve sağlıkla
rının korunması,, kazaların önlenmesi, amaçla-
rıyle; madenlerde kullanılan her türlü araç ve 
gerecin tekniğine ve işin gereğine uygun olup 
olmadığını kontrol etmek, testlerini yapmak ve
ya Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağ
lı ve ilgili kuruluşlara yaptırmak, bu hizmet
ler için alınacak masraf karşılığını tespit et
mek, vukubulan kazalarda can ve malların kur
tarılması ile ilgili çeşitli mevzuatın verdiği gö
revleri yerine getirmek, bu konuda ilgili ida
relerle işlbirliği yapmak, gelişen yöntem ve ku
ralları araştırmak, yurdumuzda uygulanma ola
naklarımı tespit etmek ve uygulanmaları için 
gerekli tedbirleri almak. 

f) Genel Müdürlüğün Merkez ve Taşra ku
ruluşlarının araç ve gereç ihtiyaçlarını karşıla
mak, ayniyat hesaplarını ayniyat yönetmieliğinıe 
göre tutmak, Bütçe ve kadrolara ait teklifleri 
[hazırlamak. 

g) Genel Müdürlüğün personel, sosyal iş
ler, insanıgüeü eğitim ve yetiştirme alanındaki 
politikasını bu konularla ilgili mevzuata göıre. 
tespit etmek, programlamak, uygulamak, 

h) Maden arama ve işletme faaliyetlerini 
üretimi ve imraratı takibetmek, hizmet için lü
zumlu istatistikleri tutmak, madencilik için 
faydalı yayın yapmak. 

ı) Maden cevherlerimizin kıymetlendirilme
si satış ve sürümünün sağlanması ve zararlı re
kabetin önlenmesi ile ilgili hususları araştır
mak ve gerekli tedbirleri almak. 

j) Madencilik alanımızdaki teknik ve eko
nomik zorlukların giderilmesi için çalışmalar 
yapmak, yaptırmak ve gerekli girişimlerde bu
lunmak. • -'--

k) Diğer madeıncd ülkelerdeki gelişme ve 
ilerlemeleri ve Dünya Madencilik hareketlerini 
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ffcaMbetm^k ve bunların yurdumuz madenciliği
me uygufanıması imkânlarını araştırmak. 

BAŞKKAN — Şaym Komisyon, başta, «Ve
rildiği» diy^r. O, «Verdiği» değil midir, bir ba
kar mısmaz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAMI MEHMET 
ALİ OKSAL (Trabzon) — Evet efendim. «Ver
diği» şeklinde tashih ediyoruz. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
OVIadde üzerinde söz isteyen sayın milletve-

fcürt. Yok. 
B ncü maddeyi bu şekliyle oyunuza sunuyo

rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kalbul 
nefditeaii§tir. 

4 aeü maddeyi okutuyorum. 
Merkez kuruluşu i 

Madde 4. — Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
Merkez Kuruluşu bir Genel Müdürün yönetimi 
altında Genel Müdür yardımcıları ve müşavir
ler ile aşağıda gösterilen ünitelerden kurulmuş
tur. 

Teftiş Kurulu, 
Hukuk Müşavirliği, 
Aramalar Dairesi Başkanlığı, 
Bulhsat ve İmtiyazlar Dairesi Başkanlığı, 
İşletmeler Dairesi Başkanlığı, 
Tetkik ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 
Etüt y\e Araştırma Dairesi Başkanlığı, 
Jdarî İşler Dairesi Başkanlığı. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Kalbul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Taşra Teşkilatları : 
Madde 5. — Maden İşleri Genel * Müdürlü-

ğni Taşra Kuruluşu aşağıda gösterilmiştir. 
Bölge Maden Müdürlükleri, 
11 Maden Müdürlükleri, 
33 Maden Memurlukları. 
©AŞKAN — Bu maddede başlık «Taşra Teş-

MU&Taırı» diye ifade ediliyor. Diğer kanunlarda 
da öyledir: «Taşra Teşkilâtı»'dır. «Taşra Teş
kilâtları» olmaz. Teşkilâtın, cemiin cemi olmaz, 
«teşkrilâtların» denilmez. 

«Teşkilâtı» olarak okuduk ve öyle oya arz 
edeceğiz. 

Madde üzerinde görüşmek isteyen sayın mil-

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Söz ri
ca ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın özd'enoğlu, buyurunuz. 
SİNASİ ÖZDENO&LU (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım : 
4 neü maddede, merkez Jramluşunda görevli 

olan organlar zaten sayılmıştır. Burada Türki
ye ölçüsünde, teknik araştırmaları ve gerekli 
kontrolleri yapacak servis mevcuttur. Arama
lar Dairesi olarak, keza İşletmeler Dairesi, Tet
kik ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Türkiye öl
çüsünde bir kontrol yapacaktır. 

Şimdi burada «Tetkik ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığı,» hattâ onun yanında «Etüt ve Araş
tırma Dairesi Başkanlığı» diye bir ayrı daire 
kurulmuş olduğu hailde, taşra kuruluşlarında 
ay ne a il maden müdürlükleri ve il maden me
murlukları yanından, bölge başmühendislikle
rine neden lüzum vardır, sorusu; belki de hepi
mizin hatırına gelebilir ve gelmellidir. 

Sayın arkadaşlanm; yapılacak araştırma ve 
kontroller, hiç şüphe yok ki, teknik bir araştır
ma ve kontroldür. Arz ettiğim gibi, merkez teş
kilâtında bu işle özellikle görevlendirilmiş ku
ruluşlar mevcuttur. İllerde zaten il maden mü
dürlükleri ve il maden memurluklarımın teknik 
anlamda bir yetkileri de olmayacağına ve her 
teknik konu merkezden getirilecek teknisyen
lerle inceleteceğine göre; Bölge başmühendis-
'lüklerine neden dolayı zaruret olduğu noktası
nın, aydınlatılması gerekir. 

Kanımızca buna lüzum yoktur, masraftır ve 
yazıktır. Boş yere kadro ihdasıdır; kadroya 
adaım bulma gayretidir. Bu itibarla zaten for
maliteler sonucu, merkezden istenilecek birta
kım teknisyenlerin zaten araştırmaları, inecler 
ımıeleri karara ve sonuca esas olacağına göre; 
böllge başmühendislikleri ölü ve tüketici birer 
kuruluş olacaktır. 

Bu itibarla, Komisyonun bu maddeyi de geri 
alarak «böllge başmühendislikleri» 'ni kaldırmak 
suretiyle, sadece idarî kuruluşlara hasrederek; 
il maden müdürlükleriyle il maden memurluk
ları» şeklindeki maddeyi düzeltmesi gerekir. 

Saygılar sunanım, 
BAŞKAN — Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEBMET 
ADİ OKSAL (Trabzon) — Katılmıyoruz efen
dim, 
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ISAŞK&N — İCad&e üzerinde veriian^ bir 
Hineırige yoktur. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil-

€ oca maddeyi okutuyorumv 
Merkez kurutuşunun görevleri : 
Madde 6. — Maden İşleri Genel Müdürlüğü

nün! Merkez Kuruluşunun görev v>e ye'tkileri 
aşağıda gösterilmiştir. 

A) Maden İşleri Genel Müdürü; bu kanu
nun 3 - a maddesinde gösterilen mevzuat hü
kümlerini ve işleri yürütür. Bu kanunla kendi
sine yüklenmiş bulunan görevleri yapar. 

Merkez ve taşra kuruluşlarının işlerini ve ça
lışmalarını düzenler, dlemetler, ve bu işlerin yü-
a^ühnesini temin eder. 

<3ren&l Müdür gerektiği takdirde yetknjlerindn 
bir kısmını Merkezde Genel Müdür yardımcıla-
rı veya daine başkanlarına, taşrada «bölge maden 
müdürleri veya il maden müdürlerine devredebi
lir. 

B) Genel Müdür Yardımcıları Genel Mü
dür tarafından (kendilerine ayrılan işleri yapar 
ve bu işlerde ona yardım ederler. 

€)' Müşavirler; Genel Müdür tarafından 
(verilen dişlerle uğraşır, ayrıca madenlerle ilgili 
mevzuat'taki aksaklıkların giderilmesi, dana iş
ler bale getirilmesi tteknik, idarî, hukuk ve eko-
oomi ylönlerinden düzeltilmesi için gerekli çalış
maları yapar, elde ettikleri neticeleri Genel Mü
düre bildirirler. 

D)' *Tetftdş Kurulu; Genel Müdürlüğün mfer-
kez ve taşra kuruluşlarınca yürütülen maden 
işlemlerinin, maden aramJa ve işletmelerinin tef
tiş, inceleme ve soruşturma işlerini, Genel Müdür 
adına yapar. 

Teftiş Kurulumun çalışma esasları, kurul 
başkanı ile müfettişlerdin görev ve yetkileri mü
fettişlerde aranacak nitelik ve yeterlikler bir 
tüzükle düzenlenir. 

E) Hukuk Müşavirliği; Genel Müdürlük
ten verilecek işler hakkında hukukî mütalâası-
mı bildirir. 

Madenlerle ilgili kanun, tüzük vıe yönetme
lik taşanlarını hazırlar, 

-Ger^k merkez vıe taşra teşkilâtı personeli ve 
^gerekse m&âm. işleri dolayKirl* açılacak idarî 
•davalara 4&Ö3 ve 5797 sayılı ^aanm hükümlerime 
ıgöre Genel Müdür adına takq> T« intacesder. 

| F ) Birinci Daire Başkanlığı; madigrıleTİ'e 
j ilgili mevzuatın maden arama ruhsatnameleri 

hakkındaki hü'kümleırîkıin uygulanmalına "ait iş
lemleri yapar* 

G) İkinci Daire Başkanlığı; madenlerle il-
I ıgild mevzuatın maden işletene hakkı talebi ve iş

letme hakkının verilmesi hakkındaki hüküanjle-
rinin uygulanmasına ait işlemleri yapar. 

İşletme hakkının yenilenmesi, süne uzatılma
sı, imtiyaza çevrilmesi sahaların birleştirilmesi 
taleplerine ait işlemleri yapar. 

Taş ocağı saihalannm Maden Kanunu şümu
lüne alınması, taş ocakları ihtilâflarının çözüm
lenmesi, içmeye ve yıkamaya mahsus şifalı sı
cak ve soğuk maden suları ile ilgili işlemleri yü
rütür. 

H) Üçüncü Daire Başkanlığı, Madenlerle 
I ilgili mievzuatm, maden sahalarındaki arama 
i ve işletme faaliyetlerinin takibi ve yürütülmesi, 

fennî nezaret, arama ve işletme hakkı sahiplerime 
ait yükümlülüklerin uygulanması, kaçakçılık, 
usulsüz imrarat, Devlet hakkı tahakkuku, asga
rî imrar taahhüdü, Devlet temettü hissesi, mu
vakkat işgal, istimlâk, tahsis, yabancı mütehas-

I sis kullanılması işlerine ait işlemleri yürütür. 

Ayrıca maden sicilini tutar, maden mevzua
tının .madeni sicili ile ilgili hükümlerinin taıtlhk 

I ki, maden1 işletmte haklarımn ipotek edilmesi ve 
I cevher terhini işlemlerini yürütür. 

Kamu tüzel kişilerinin arama ve işletmelerine 
I ayrılan madenlere aiıt işlemleri yapar. 

1)1 Dördüncü Daire Başkanlığı; Maden İş
leri Genel Müdürlüğünün teknik, tetkik ve 

I kontrol işleri bu daire tarafından yürütülür. 
Maden arama ve işletme hakkı talepleri ile 

üglili müracaatları fennî bakımdan tetkik eder. 
Maden işletime taleplerine adi kroki, harita, 

I fennî rapor, işletme projiesi gibi belgeleri tetkik, 
I tatbik ve kontrol işlerini yapar. 

Maden işletme sahalarına ait yıllık rapor, 
imalât haritası ve raporlarını tetkik eder. 

I Maden arama ve işletme sahalarını gösterir 
paftaları tutar. 

Maden arama ve işletme sahalarının teftdşin-
ıde teftiş kuruluna yardım eder. 

Maden işletmelerinim emniyelâ ile burada 
I çalışanların hayatının ve sağlıklarının korun-
I ması, kazaların önlenmesi ve kazalarda kurtar-

— m — 
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: ma, işleri ile;ilgili işlemleri yapar,.-• Madenlerde 
• ikullanılan araç ve gereçlerin test listelerdim yü-
• ınitür. 

Bu teknik işlerin görülmesinde taşra kuru
luşlarından, kuruluşun bulunmadığı yerlerde 

- dişe merkezden veya diğer taşra kuruluşlarından 
^görevlendirilecek kişilerden faydalanır ve bun
lar eliyle yaptırılacak hizmetleri düzenler. 

Her yıl sonunda o yıla ait faaliyet . durumu
nu, alman neticeleri, ilerdeki yıllarda madenle
rimizin aranması, işletilmesi, kıymetlendiirilme-
si, emniyeti ve iyi değerlendirilimesl konuların
da alınması gerekli tedbirleri gösterir genel bir 
rapor hazırlar ve Genel Müdüre sunar. 

' J ) (Beşinci Daire Başkanlığı; Maden İşleri 
Genel Müdürlüğünün teknik ve ekoniomik etüt 
ve araştırma görevleri bu daire tarafından yürü
tülür. 

Madencilik alanımızdaki teknik ve ekono
mik güçlüklerin giderilmesi, diğer madenci ül-
ikelerin madencilik, sahasında kaydettikleri ge-

' üşme ve ilerienıelerin ve dünya madencilik ha
reketlerinin izleinimi, bunların yurdumuz maden
ciliğine uygulanması imkânlarının araştırılması, 
maden cevherlerimizin kıymetlendirilmesi, sa
tış ve sürümünün temini, zararlı rekabetin ön-

. lenmesi ile ilgili hususları araştırır. 
Madencilik politikasının esaslarını hazırlar. 
Madencilik konusunda yabancı ülkeler ma

dencilik kuruluşları ve üniversitelerimizle iliş-
.' ikiler kurulması ve yürütülmesini düzenler. 

Teknik.ve idarî işlerle uğraşan personelin ve 
madencilik salmışında çalışan ve çalışacak olan 
diğer teknik personelin eğitimi ve yetiştirilme-
si işlerini düzenler. 

Maden arama ve işletme faaliyetlerini, üre
tim ve imraratı takibeder. Maden cevherlerimi
zin tahlili ve değerlendirilmesi için gerekli etüt 
ve incelemeleri yapar veya yaptırır. Hizmet için 

' lüzumlu istatistikleri tutar. 
Genel Müdürlüğün yayın işlerini yönetir. 
K ) Altıncı Daire Başkanlığı: Maden İşleri 

Genel Müdürlüğünün personel, levazım, ayni
yat, bütçe, tahakkuk, masraf, evrak, dosya ar
şiv ve sair idarî işlerini yürütür. 

L ) Daire başkanlıkları, Genel Müdür tara
fından verilecek diğer işleri de yapar. 

— 144 neü maddeyi okutuyorum. 
Maden arama ve işletme talepleri ile ilgili 

tetkik ve tahkik masrafları r 
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Madde • 144. ~ - A ) Maden arama ve; işletme 
hakkı yenileme, uzatma, imtiyaza çevrilme ve 
birleştirme istenilen maden sahaları ile ilgili iş
lemlerin yürütülebilmesi için kanun gereğince 
yapılması gerekli keşif, tetkik, tatbik ve tahki
kin gerektirdiği her türlü masraflar istek sahi
bine aittir. 

Bu masrafları karşılamak üzere, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca tayin edilecek 
miktarda bir para, aşağıdaki hükümler daire
sinde avans olarak yatırılır. 

Bu işler için görevlendirileceklerin yollukla
rı ile hizmetin gerektirdiği diğer masraflar bu 
paradan ödenir. 

•1. Maden arama ruhsatnamesi istenilmesi 
sırasında masraf karşılığı avansın, ımahallî mal 
sandığına yatırılması ve makbuzunun müracaat 
dilekçesine bağlanılması lâzımdır. 

Bu yapılmadığı takdirde, dilekçe sahibine 
takaddüm hakkı sağlanmaz, istek 20 nci mad-

. deye /göre işleme tabi tutulur. 

2. İşletme hakkı, yenileme, uzatma, imti
yaza çevrilme ye birleştirme istenmesi sırasın
da, masraf karşılığı avansın, T. C. Ziraat Ban
kasındaki Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
hesabına yatırılması ve makbuzunun dilekçeye 
bağlanması şarttır. Aksi takdirde istek reddo-
lunur. 

B) Maden sahaları ile ilgili sınır ihtilâfla
rı ve şikâyetler dolayısıyle yerinde yapılacak 
tetkik ve tahkiklerin gerektirdiği masraflar, 
işin özelliğine göre şikâyette bulunan tarafa 
yükletilebilir. 

Bu takdirde, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığınca tâyin edilecek miktarda bir paranın, 
verilecek süre zarfında (A - 2) bendinde göste
rilen banka hesabına emanet olarak tevdii lü
zumu ilgiliye tebliğ olunur. Bu yapıldığı tak
dirde gereği yerine getirilir. 

C) Maden sahalarında yapıldığı iddia edi
len her türlü yolsuzluklara ait ihbar dolayısıyle 
yaptırılacak tetkik ve tahkiklerin masrafı, ih
barın mahiyetine göre ya Devlet tarafından ve
ya ihbarı yapan tarafından ödenir. 

Masrafın ihbarı yapan tarafından ödenmesi 
içabeden hallerde (B) bendinin 2 nci paragra
fına göre işlem yapılır. Masraf avansının öden
memesi. takdirinde ihbar nazara alınmaz. 
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Yukarıdaki hükümlerin uygulanması, avali
sin ilgililerden tahsili, avanstan harcama yapıl
ması, miasraf tahakkuku, mahsubu ve bakiye
nin reddi ve iadesi usulü ve esasları bir yönet
melikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Burada «Genel müdür» deyi
mini koysun Teknoloji Bakanlığının mensupla
rı.. (B) fıkrasındaki «müdür» ün ününe bir «Ge
nel» koyun. 

Madde üzerinde görülmek isteyen sayın mil
letvekili ?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
.rum. . 

Kafoul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. Bir şey mi söylediniz sayın Komis
yon?... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALİ OKSAL (Trabzon) — .Sayın Başkan, şim
di burada Birincisi «Arama Dairesi Başkanlığı,» 
ikincisi «Ruhsat İşleri Başkanlığğı» şeklinde.. 
Yani bunların 4 ncü maddeye paralel olacak 
şekilde tashih edilmesi gerekirdi.... 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bir 
şey yok, Sırada... Oyladığımız maddede 1, 2, 
3, 4, 5, 6 ncı daire Başkanlığı (F) Bendinden 
başlamak üzere devam etmekte (1) ye kadar 
gelmektedir. Halbuki kabul buyurduğunuz 4 
ncü maddede ise Komisyonumuz daire başkan
lıklarını rakamla değil, yapmış oldukları hiz
metle adlandırmış bulunmaktadırlar. Bu adlar 
veçhile madde üzerinde tashihat yapmak ge
rekiyor. Maalesef bu husus yapılmamış bulu
nuyor. Ahenk bakımından 4 ncü maddedeki sı
fatları madde bentlerindeki rakamlar yerini 
alması suretiyle tekrar maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. Bu suretlle tashihat yapılmıştır. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Taşra kuruluşunun görevi : 
Madde 7. —• Bu kanunun ikinci maddesinde 

gösterilen hizmetlerden hangilerinin taşra ku
ruluşlarınca yapılacağı hir yönetmelikle düzen
lenir. 

Taşra kuruluşları, ayrıca ilgili mevzuatta 
gösterilen görevlerle genel .müdürlük tarafın
dan verilecek işleri görür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?... Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul 'etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
Atamalar : 

Madde 8. — Maden İşleri Genel Müdürlüğü
nün merkez ve ıtaşra kuruluşlarındaki görev
lilerin atanmalarına ait usul ve şartlar aşağıda 
gösterilmiştir : 

A) Genel Müdür, Bakanın teklifi üzerine 
ortak kararname ile, 

B) Genel Müdür yardımcıları, müşavirler 
ve daire başkanları, Genel Müdürün teklifi 
üzerine Bakan, 

C) Diğer memur ve müstahdemler Genel 
Müdür tarafından atanırlar. 

D) Bölg başmühendislikleri; adedi, çevresi 
ve merkezleri, kadroları, Genel Müdürün tekli
fi üzerine Bakan tarafından tespit olunur. 

Bölge başmühendislikleri Genel Müdürün 
teklifi üzerine Bakan, diğer personel Genel 
Müdür tarafından atanır. 

E) Maden müdürlüğü ve maden memur
luğu kurulacak iller ve ikadroları, Genel Müdü
rün teklifi üzerine Bakan ıtarafmdan tespit edi
lir. 

11 maden müdürleri ve il maden memurları 
ile mühendislerin atanmaları Genel Müdüre, 
bunlar dışında kalan diğer personelin atanma
ları da 11 İdaresi Kanununa göre valilere aittir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALİ OKSAL (Trabzon) — Sayın Başkanım.. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALÎ OKSAL '(Trabzon) — Sayın Başkan, Ma
den bölge müdürlükleri, (D) fıkrasında başmü
hendislikleri, «Bölge maden müdürlükleri» ola
cak. Tıpkı bundan evvelki gibi mütekabil mad
desine yani 5 nci maddeye göre olacak, uyma
sı bakımından. 

BAŞKAN — Başmühendisleri var, maden 
başmühendisi deyimi yok ki. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALI OKSAL (Trabzon) — Bölge başmühen
dislikleri, «Bölge Maden müdürlükleri» olacak. 

BAŞKAN — Düzeltilmiş yeni şekliyle mad
deyi yeniden okutuyorum. 
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.(Madde : 8. — Düzeltilen şekilde yeniden 
okundu.) 

•BAŞKAN — Buyurunuz sayın Dengiz. 
ORHAN, DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, 

(D) bendindeki ikinci pragraf okunurken, Böl
ge Maden Müdürlükleri diye okunmadı da dik
katimi çektiği için söylüyorum. 

BAŞKAN — Okuduk efendim, (Bölge Maden 
Müdürlükleri» diye okuduk, tashih ettik efendim. 
Madde üzerinde söz isteyen?.. 

Buyurun sayın Özdenoğlu. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Bayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Metnin yanlış okunması üzerine, bir gerçeğe 
dayanmak için huzurunuzu alıyorum. Buraya 
Hükümet teklifiyle gelmiş olan «Bölge Başmü
hendisliklerinin, «Bölge Maden Müdürlükleri» 
şeklinde değiştirilmesi büsbütün hizmetlerin ak
samasını gerektirecektir. Bölge Başmüdür
lüklerinin ne fonksiyonu olacaktır.. Başmühen
dislikler bir dereceye kadar, ya da tamamıyle 
teknik kademeler olması itibariyle, aslında de
min daha evvelki madde üzerinde arz etmeye 
•çalıştığım .gibi, teknik imkânsızlıkları merkez
den yardım beklemeksizin, insan gücü bekle
meksizin, teknisyen beklemeksizin mahallinde 
çabucak çözümlemek için, belki Başmühendis 
olsa idi, bunu makûl karşılamak mümkün olabi
lirdi, memleket yararı, hizmetin selâmeti bakı
mından uygun karşılamak mümkün olabilirdi. 

Eskiden, Genel müfettişlikler vardı, valile
rin üstünde idiler. Zamanla bunlara. fonksiyonu
nu kaybeden kuruluşlar olduğu görüldü ve kal
dırıldı. Bölge müdürlüklerinin, koordinasyonu 
sağlayacak yerde, büsbütün kademelerin ve 
ünitelerin çalışma gücünü, çalışma temposunu 
azaltmaktan, ibürokrasiyi artırmaktan başka hiç 
bir yapıcı fonksiyonu olmayacaktır. Bunun ak
sine -Türkiye'de bir uygulama bir örnek göster
mek mümkün değildir. 

iSaym milletvekilleri, il maden müdürlükleri 
getiriyorsunuz, il maden memurlukları getiriyor-
Bunuz, bir ide bu yetmiyor, bunun üzerinde bir 
de «Bölge Maden Müdürlükleri» getiriyorsunuz. 
Nedir fonksiyonu? Memurların sicillerini tut
mak ; birtakım yazışmalara aracı olmaktan öte 
hiç bir ionksiyomı olmayacaktır bunların. Lüt
fedin illerde, burada •zikredildiği üzere Bakanın 
tayini ile, genel müdürün inhası ve Bakanın 

i tayini dle yapılacak olan tâyinle gelecek il ma-
I den müdürü, bâzı illerdeki il maden memurları 
I dışında bölgelerde bölge maden müdürü şeklin

de istihdam edilecek kişilerin, arz ettiğim gibi, 
hizmeti engellemekten ve masrafı artırmaktan 
başka bir fonksiyonu olmayacaktır. Yazıktır, ta
sarrufa kararlı olduğumuz bir dönemde buna 
gitmeyelim. Karşımızda sayın Hükümetin tem
silcileri vardır, lütfen bu madde geri alınsın. 
Merkezdeki, teknik elemanlarla, mahallinde 
yapılacak incelemeler yapılabilir. Hattâ il ima
dan müdürlükleri ve il maden memurluklarına 
da mümkün olduğu kadar teknisyenlerin tayi
ni suretiyle mesele mahallinde çözümlenir. Ar
tık bunların üzerinde, ayrıca bölge müdürlük
leri diye bir yararsız örgüt, kuracak Devlete 
ağır masraflar yüklemenin tamamııyle karşısın
dayım ve Yüce Meclisin de bu kanaatle hareket 
edip oy kullanacağı umuduyla emin olarak say
gılar sunarım. Bilhassa rica ediyorum sayın Ko
misyon diğer maddelerde olduğu gibi bunu da 
geri alsın ve değişiklik yapsın. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi kabul ettik; böl
ge maden müdürlükleri, il maden müdürlükleri, 
il maden memurlukları o madde ile kabul edil
di. Halen 8 nci maddeyi müzakere ediyoruz ve 
kabul ettiğiniz maddeye muvazi olarak da bu 
tadilâtı yapmış bulunuyor Komisyon. 

Buyurun sayın Komisyon Başkanı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALİ OKaSAL (Trabzon) — Sayın Başkanım 

j burada tasarıyı hazırlıyanların temel görüşü 
şöyle bir ilkeye dayanmıştır; âdemi merkezi
yet ilkesine dayanmıştır. Tıpkı memlekette yay
ığın diğer örgütlerde olduğu gibi, Devlet iSu 
İşleri, Karayollarımız da olduğu gibi, burada 
da son derece yaygın olan maden işletmeciliği 
bir yönetime çevirmek maksadıyla olmuştur. 
Böyle bir örgütün, bizde ademi merkeziyete 
dayanan örgütlerin fazla verimli olmasından 
mütevellit endişelerini paylaşmakla beraber bu 
teşkilâtın etkili bir teşkilât olması öngörülmüş-

j tür. Bu itibarla katılmıyoruz. 

BAŞiKAİN — Maidde üzerinde verilmiş buna 
dair bir önerge yok zaten. 

HÜSEYİN BAYTiÜBK (Zonguldak) — 8 
nci madde üzerinde önergem var sayın Bıaşfcan. 

| BAŞKAN — Önergie yok efendim. 
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lifi üzerine Maliye Bakanlığı ile Devlet Perso
nel Dairesinin mütalâası alınmak suretiyle Ba
kanlar Kurulunca tespit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
leyen sayın milletvekili?..' Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(Komisyon bu geri alman maddeleri yarın 
müzakeııe edip Başkanlığa tevdi edebilecekler 
değil mıi efendim ? 

HÜSEYİN RAYTÜEiK (Zonguldak) — Ede
meyiz sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben Komisyondan soruyorum 
efendini. 

HÜSEYİN BAYTÜEK (Zonguldak) — Biz 
de Komisyon üyesiyiz efendim. 

BAŞKAN — Ben Komisyon Başkanından 
soruyorum efendim. 

/GEÇİGÎ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALt OKSAL (Trabzon) — Edecteğk efendim. 

İBAŞKAN — Edeceksiniz. Gündemimizde 
mevcut ve bugün müzakeresini yapmadığımız 
maddelerin müzakeresi imkânı göz;önünde bu
lundurularak, Komisyonun da geri almış oldu
ğu maddeleri rahatlıkla Bakanlığımıza tevdi 
etmesi maksadıyle yarın saat 11,00'de toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanım'a Saitli : 19.18 
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HÜSEYİN BAY'TÜKK (Zonguldak) — Var 
efendim önergem. 

BAŞKAN — Evet, 8 noi madde ile ilgili bir 
•önerge vardır, dai'tuyoTTim. 

ISaym (Başkanlığa 
Maden reform tasarısının ikinci bölümünün 

Maden işleri Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri bölümündeki atamalarla ilgili madde 8'-
in (A) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Hüseyiin Baytürk 

«Madde 8. A — Genel Müdür, Bakanın tek
lifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile» 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALİ OKSAL (Trabzon) — Katılıyoruz saym 
Başkan. 

İBAŞKAN — Katılıyorsunuz. Komisyon ka
tılıyor; sayın Baytürk'ün takriri okundu. Tak
riri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul ettirmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tadil şekli ile maddeyi oylarınıza arz edi-
3*orum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
©dıikniştir. 

Madde 9. — Maden İşleri Genel Müdürlü
ğünde sözleşmeli personel istihdamı caizdir. An
cak hangi hizmıötlerin sözleşme ile yürütülece
ği Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının tek-
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