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5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı ka
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Sayfa 
den İşleri Genel Müdürlüğü kuruluş ve 
görevleri hakkında ve 6309 sayılı Maden 
Kanununun bâzı maddelerinim değiştiril
mesi aynı kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair, Cumhuriyet Senatosu Ça
nakkale Üyesi Ziya Teıtoııen ve 22 arkada-

Sayfa 
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leri ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonlarından seçilen 8'er üyeden ku
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ru (1/605, .1/629, 2/640, 2/657) (<S. Sayı
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t>m« 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

'Muğla Mileftvekili Ahmet Buldanlı, yeniden 
hakikî Gelir Vergicine tabi tutulan küçük es
naf; 

Afyon Karahisaır Milletvekili Süleyman Mut
lu, Türkiye'de et sorunu ile ilgili olarak Şeker 
Şirketi ve Et ve B'alık Kurumu, hakkında, gün
dem dışı birer demeçte bulundular. 

iSayıaı üyelerden bâzılarına izin veriknesine; 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 

aydan fazla izin alan Manisa Milletvekili Sel
çuk Gümüşpala'ya ödeneğinin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeırelenli kabul edildi. 

Madencilik reformu kanun tasarısının 
(1/605, 2/629, 2/640, 2/657) (S. Sayısı : 773 ve 

773'e ,1 nci ek) Komisyondan gelen maddeleri
nin görüşülmesine devam olundu. 

Çalışma süresi dolduğundan; 

5 Şubat 1973 Pazartesi günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,30'da son 
verildi. 
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Tufan Doğan Avşargil 
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Amasya 

Vehbi Meşkur 

SORULAR 

Yazılı sorular 

1. —-T '-Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, ZonJğMdalk iline bağlı bâzı ilçelerin ka
rayollarına dair fazılı soru önergesi, Bayındır
lık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1514) 

2. — Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut 
Boztepe'nin, Devlet memurları ile ilgili çakarılan 
kanun hülkm.ündeki kararnameye dair yazılı 
soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/1515) 

3. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Burlsa İl Özel İdaresine ait binanın satışına dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa, İçişleri ve 
İmar ve İskân bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/1516) 

4. ,— İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'm, sıkıyönetim makamlarınca gözaltına alı
nan kişilerden kendilerine işkence yapıldığı id
diasında bulunanların olup olmadığıma dair ya
zılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/1517) 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve 

İçişleri, Adalet ve Plân kamsiyoııTarmdan 5'er 
üyeden kurulu 100 No. ki G*eçici Komisyon ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) (GÜNDEME) 

2. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkı
yönetim Kanununun 26 nci maddesine bir fık
ra ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine 

1. — Konya Milletvekili Baha Müderrisoğ-
lu'nıın, Şeker Şirketine bağlantılı besicilerin du
rumu hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Konya Milletvekili Sayın Ba
ha Müderriısoğlu «Şeker Şirketine bağlantılı be
sicilerin durumu» hakkında kısa bir gündem 
•dışı söz istemişlerdir, buyurunuz efendim. 

ıBAHA MÜDERRİSOÖLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Dünyanın en önemli meselelerinden birisi ve 
başta geleni insan sağlığıdır. Sağlığın temelin
de beslenme yatar. İnsan sağlığının ve yapısı
nın temel taşı ise alibüımin'lii gıdalardır. Bu albü-
minli gıdalar daha çok etten temin edilmekte
dir. 36 <mıilyon insanın sağlığı ve temel yapısı 
bakımından önemli olan et. sorununun halledil
mesi, yeterli beslenme bakımından çok önemli
dir. 

ıBu maksatla Devlejt Plânlama Teşkilâtı ta
rafından besiciliği teşvik projesi hazırlanmış, 

dair kanun taisarısı hakkımda Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi : 1/708; Oum|huriyet Senatosu : 1/143) 
Millet Meclisi S. Sayısı : 750, 750'ye 1 nci ek 
ve 750'ye 2 nci ek; Ouimkuriyet Senatosu : 186) 
(Dağıtıma tarihleri : 21 . 10 . 1972, 30 . 11 . 1972 
ve 5 . 2 . 1973) (OÜNDEME) 

Hükümet Kararnamesiyle bu projenin tatbiki 
Şeker Şirketine verilmiştir. Dünya Bankası 
yardımlarından da faydalanmak suretiyle 
102 639 baş sığırın 17 şeker fabrikası,bölgele
rinde .müteşebbis çiftçiler tarafından^ kontrollü 
ve kademeli olarak besıi yaptırılması gerçekleş
tirilmiştir. Bu besi hayvanlarının 90 gün so
nunda yüzde 52 randımanlı 11 liradan alınması 
proltolkola bağlanımış olup Et ve Balık Kuru
mu tarafımdan satma'lmıması da garanti edil
miştir. Bugüne kadar 102 639 hayvandan ancak 
34 820 baş hayvan alınmış, 67 811 baş hayvan. 
kalmıştır. 

Besicilikte, 90 gün yerine daha fazla hayva
nın beside tutulması muazzîam bir kayıptır, fay
dadan ziyade zararı mucibolmaktadır. Bu şekil
deki bir hareket gayriilktisad'idir. Aynı zaman
da besicilerin iflâsı için yeter bir sebeptir. Ha
len yem krizleri de başgö'stermiştir. Arpanın ki
losu 130, kepek ve küspenin kilosu da 70 ilâ 80 
kuruştur; çoğu kez de bulunaım'amaktadır. 

- • • — • « • > • • « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : (BaşkanveMli Fikret T u r t a g i l 

KÂTİPLER : M. Şevket Doğan (Kayseri), Müfrittim ıSayuı (G-aizaııtep) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 50 nci Birle
şimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo-

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 51 — 
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Konya'da Şekıer Şirketine bağlantı yapan 
besicilerin elinde halen 15 000 civarında hayran 
vardır. Konya et kombinasında 400 büyük, 
2 800 küçükbaş hayvan kesimi mümkün iken, 
bütün kombinalarda, bu mey anda Konya'da 
muintelif nedenlerle iş yavaşlatılmış olduğundan 
günde yalnız 200 büyüikJbaş hayvan kesimi ya
pılmaktadır. Bu ise, Konya'da mevcut 15 000 
hayvan kesimi için 70 güne ihtiyacolduğunu 
göstermektedir. 

ıDiğer kombinalarda da aynı şekli söylemek 
mümkündür. Hailen yetişmiş hayvanların daha 
70 gün beklemesi, besiciliği teşvik değil öldür-
ıme bakımından mâna ifade etmektedir. Bundan 
sonra besi yapanlara tövbe ettirmeye yetecek 
kaidar ağırdır. Bu hususları tefemmtıyle en 
yetkili Hükümet erkânına bildirmiş bulunuyo
ruz. Bugüne kadar çare bulunamamıştır. Et 
kombinalarının yeterli olmadığımdan söz edile
rek altı adet daha kombinanın yapılacağı be* 
yan edilmiştir. Bu, memnuniyet vericidir. 

Bunun dışında, Konya'da ve diğer kombina
larda peynir, eHma konulan depolar vardır. 
©unların, ufak bir tadilâtla öt konulabilir ha
le getirilmeısündıe fayda mülâhaza edilmektedir. 
Bununla, Konya, Erzurum, diğer hayvan mın-
tıkalanndalki kombinaların büyütü'limesinde 
zaruret olduğuna inanmaktayım. 

'Et ve Balik Kurumu ile Şdker Şirketi ara
sında anlaş anlamazlık olduğu iddiaları yaygın
dır. Bu yüzden vatandaş, et üreticileri ve tüke-
tidileri zarar görmektedir. İki kurum arasında
ki anlaşmadığın biran evvel halledilmesi, mem
leketin ekoniomıük - sosyal yapısında ve huzurun 
temininde faydası büyük olacaktır. 

(Şeker Şirketine bağlantı yapan besicilerin 
yetişmiş mallarının daha fazla 'beklettirmeden 
alınmasını, bu meyanda serbest besi yapan be
sicilerin de zararlı durumdan kurtarılmasını ve 
çare bulunmasını Hükümetten rica eder, en de
nin saygılarımı arz ederim. 

2. — Çanakkale Milletvekili Mustafa Çahk-
oğlu'nun, Çanakkale'nin ekonomik sorunlarına 
dair gündem dı§t demeci. 

BAŞKAN — Çanakkale Milletvekili Sayın 
Mustafa Çalıkoğlu, «Çanakkale'nin 'ekonomik 
sorunları üzerinde» gündem dışı söz talebinde 
'bulunmuşsunuz, buyui'iınuz efendim. 

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, kıyme'tfli arkadaşlarım; 

Plânlı döneme girildiği günden bugün edek 
Doğu illerimizin çok, gem kaldığı ve buralarda 
en ufak bir yatırım yapılmadığı ve bunun için 
de gereken çabanın gösterilmesi düşünülerek 
teşvik tedbirlerinin yoğunluğu bu yöne çekil-
mdktedir. Bu, memnuniyet verici duygusal bir 
atılımdır. Bunun yanında, Batıda yıllardır dev
let eli ve gücü, teşviki girmeyen illerimiz yok 
mudur? örneğin; Çanakkale. 1969'dan önce, 
19ö9'dan sonra bugünedek köklü bir yatırıma 
sahne olmuş değildir. İktidarda hangi Hükü
met olursa olsun, Çanakkale'miz kendi kaderiy
le başbaşa bıraikıllimı^tır. Bugün Çanakkale'de, 
ne varsa Çan.alkkaleHlerin gücüne dayanan ve 
günlük nafakasından keserek meydana getire
bildikleri bir - iki tesisten başka ekonomik bir 
yatırım yoktur. 

Bütün ciıhanm tanıdığı Çanakkale, her yıl 
kahramanlık ve öyküler yazan mdlletimd-zan 18 
Martta, kefensiz yatan şehitlerimizin zafer tö
renleri yapılıyor. Bu törenler dünya durdukça 
da yapılacaktır. Barut ve kan kokularını her 
yıl bağırlarında duyan Çanakkaleliler ne zaman 
sosyal yaşantılarına katkıda bulunacak ekono
mik bir yatırım, temel atma ve açılma törenle
rine kavuşacaklardır? 

Çanajklkale sadece 18 Mart günleri düşünül-
m>ekted!ir. Coğrafi durumu her türlü yatırıma el
verişlidir. Halkı çalışkandır. Deniz ve karayo-
luyle yurdun her yönüne bağlantılıdır. Yurt 
kalkınmasında katikıda bulunacak en ufak bir 
yatırım, için Çanalkkaleliler azamî fedakârlığa 
hazırdır. 

İşsizlik yaygındır, üzüntü vericidir. Her gün 
geçtikçe de artmaktadır. Bugün büyük endüst
ri merkezi olmaya yönelmiş Eskişehir, Konya, 
Gaızdantep, Kayseri, Sivas, Erzurum, Elâzığ, İs
kenderun, Samsun, Edirne, Kütahya, Balıkesir, 
Denizli ve Antalya illerinde aranan koşullar, 
iÇanalkkale^de fazlasıyie vardır. Bilhassa, son 
dört yıl içinde Belediye Başkanının şahsî gay
retleri ve meydana çıfkardığı gelirlerle Çanak-
kalcımiz modern bir şehir halini almıştır. Su ve 
elektrik sorunu diye bir şey yoktur. Sadece, 
Devlet ve Hükümetlerin ilgisinden mahrumdur. 
Bu yönden yetkililerin ilgilerini çekmeyi bir 
görev saydım. 
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•Bu meyanda, 27 Mayıs devriminden önce 
Çanakkale'de beyaz çimento fabrikası kurul
ması için çalışmalara geçilmiş ve bunun için de 
10 milyon lira yaJtınm yapılmıştı. İşsizliği eri
tecek ve Çanakkalilerin yüzünü güldürecek 
olan bu yatırımdan her nedense vazgeçilmiştir. 
Bugün bu yer kamp sahasıdır. 

Düşünülen ve karar verip, kurulmaya 
geçilen yukarda açıkladığım Çanakkale beyaz 
çimento fabrikasını tekrar ele alan Türkiye 
Çimento Sanayii, bir dosya tanzimi ederek 
Plânlamaya sunmuştur. Hangi nedenlerle bilin
miyor, Plânlamada bâzı genç uzmanlar bu fab
rikayı beniımememiişitir. Ham'maddesi bolca bu
lunan İÛÖ bin tonluk kapasitede olacak olan 
bu fabrikanın 50 bin tonu yurt ihtiyacını kar
şıladığı gibi, 50 bin tonu da, en iyi koşullarla, 
dış ülkelere satılarak döviz kaynağı haline ge
lecektir. 

Çanakkale için büyük bir önem taşıyan bu 
yatırım için Hükümetten soruyorum ve yazılı 
olarak cevap verilmesini bekliyorum: Çanakka
le beyaz çimento fabrikası tekrar ele alınmış 
mıdır? Bunun için ne düşünülmektedir? 

IBu fabrikanın her türlü hazırlık •çalışmala
rı yapıldığına ,göre, bu yıl bu fabrikanın plân 
ve projesinin ele alınması için bir çalışma var 
mıdır ? 

Bu husus ele alınacak olursa, Türkiye Çi
mento Sanayiince bir kredi talebi olmadan ken
di imkânlarıyle bu fabrika kurulacaktır. Buna 
ait hazırlanan dosya Türkiye Çimento Sana

yiinde vardır, Hükümetin ilgisini beklemekte
dir. 

Ayrıca, zarar ettiği nedeniyle yıllardır ka
palı bulunan Çanakkale Valeks Fabrikası da 
Sünıerbankça mevcut tesislerin başka bir iş için 
'değerlendirilmesi düşünülüyor mu, bu yönden 
'bir çalışma var mıdır ? 

Bu meyanda, Çanakkalemizde Üçüncü Beş 
Yıllık Plânda ekonomik güce sahip bir yatırım 
var mıdır ? Plânların yatırım yıllarına göre açık
lanmasını rica ederim. 

(Bu sorunları Hükümete aktarmak için ba
na konuşmak fırsatını veren Sayın Başkana ve 
dinleyen kıymetli arkadaşlarıma saygılarımı 
sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

3. — Kocaeli Milletvekili Sabri Yahşi'nin, 
orta dereceli okullara 1973 - 1974 ders yılında 

parasız yatılı alınacak öğrenciler konusunda gün
dem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — 1973 - 1974 ders dönemi için
de yatılı olarak alınan öğrencilerin seçiminde 
uygulanan sistem üzerinde Sayın Yahşi söz is
temiştir. 

Buyurun Sayın Yahşi. 

ıSABRÎ YAHŞİ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Orlta dereceli okullarımıza 1973 - 1974 öğre
tim yılı için parasız yatılı olarak alınacak öğ
rencilerin seçimindeki tutumu arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Parasız yatılı öğrencilerin imtihanları, 
ilkokul mezunları için 25 Mayıs 1973, ortaokul 
ve lise ara sınıfları imtihan'ları 31 Mayıs 1973 
tarihinde yapılacaktır. 

1973 - 1974 öğretim yılı için imtihana kabul 
şekli değiştirilmiştir. Şöyle ki, imtihana kabul 
edilecek öğrencilerin son üç yıl sınıf geçme 
derecesinin pekiyi olması şartı getirilmiştir. Bu 
sisteme karşı değiliz. Aııcalk, Türkiye'mizan 
şartlarını da dikkate almaya mecburuz. Köyle
rimizde tek öğretmenin beş sınıfı, iki veya üç 
öğretmenin beş sınıfı birden okuttuğunu, şe
hirlerde ise her türlü araç ve gereçler yanında 
bir öğretmenin az mevcutlu tok sınıfları okut
tuğunu dikkate aldığımız zaman, bu öğrencile
rin bir arada değerlendirilmelerinin mümkün 
olamayacağı kanaatindeyiz. Hattâ, şehrin mer
kezli okullarındaki öğrencilerle kenar mahalle
ler arasında da seviye farkı bakımından büyük 
farklar göze çarpmaktadır. 

Ortaokullarımızda da şartlar aynı değil mi
dir? Bir müdürü veya iki öğretmeni bulunan 
ortaokullarda okuyan öğrencilerle her türlü 
ders araç ve gereçlerine sahip ve her dersin ay
rı ayrı öğretmeni olan okullarda okuyan veya 
mezun olan öğrencilerin seviyeleri farklı değil 
midir? Öğretmenlerimizin, öğrencileri değerlen
dirmedeki ölçüleri objektif midir? 

Bu mahzurlar izale edilmeden bu ölçülerle 
yapılan imtihan, fırsat eşitliğini zedeleyecek 
ve böylece her türlü imkânı bulunan şehir okul
larından gelen öğrencilere imtiyaz tanıyacak
tır. Köy ilk ve orta okullarından gelen öğren
cilerin imtihanda başarı oranları da bu nispet
te azalacaktır. 

53 — 
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Bayın Millî Eğitim, Bakanımdan, fırsat eşit
liğimi .zedeleyen, objektiflikten uzak bulunan bu 
seçme sisteminin İslah edilmesini, imtihanların 
köy ve şellıir okulları için ayrı ayrı zamanlarda 
yapılmasını istirham, öder, Yüce Meclise saygı
lar sunarım. 

4. —• Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul-
ınaz'ın, Ankara'nın su sorunu konusunda gündem 
dışı \demeci ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kam Nuri Kodamanoğlu'nun cevabî. 

iBAŞKAN — Ankara'nın su sorunu üzerin
de Sayın Cemgizhian Yorulmaz gündem, dışı kı
sa bir söz işit emişlerdir. 

Buyurun efendim. 
Gündem dışı söz isteyen sayın milletvekille

rine teşekkür ederim. Sürelerini gayet kısa ola
rak tedvin etmektedirler. 

ÖENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, değerli mileltvekülleri; 

Gün geçtikçe nüfusu süratle artan Başkent 
Ankara'da bulgun 1,5 milyonla yaklaşık insan 
yaşamaktadır. Bu insanların kişisel dertleri ya
nında, toplumsal ihtiyaçlarını da olacağı açık
tır. Ekonomik düzendeki bozukluk ve hayat 
pahalılığı, sanki bunlar için kader çizgisi ola
rak belirmiştir. Geçim sıkıntısının her türlüsü
nü tadan ve her çeşidine rastlanan Başkent An
kara'da son aylarda bir şeyler olmaya başladı. 
Türkiye'de ve haltta dünyanın tüm büyük kent
lerinde eşine rastlanmayan hava zehirlenmesi, 
uzmanları endişeye seviketmıelsine rağmen, yetki
lilerden ferahlatıcı bir haıber almak mümkün 
değildir. Bu dert, tiyatro sahnelerine giren gül
dürü konusu haline gelmiştir. 

ıDiğer husus, 1,5 milyon nüfuslu Başkent An
kara'nın içmesuyu sorunudur. 5 - 10 haneli bir 
köy içmesuyundan yoksun olduğu zaman, çev
redeki yöneticiler haklı bir telâşa kapılır, hdç 
olmazsa soruna çare arama gayretine girerler. 

Gelin görün ki, bu koca şehirde yaşayan mil
yonu aşkın insan, 1973 Ankarasında ortaçağ ya
şantısına itilmiş, sokak çeşmelerinden kovalar
la su taşır, komşularının testilerini yarıya bö
lüşür, bir kışımı da Kâibe yolu bekler gibi, ara-
zözlerde kuyruğa girer, bir yuldum su teminine 
çalışır. Bâzı semtler günde iki saat su alırken, 
bâzı senitlerde iki gün, üç gün hiç su alınmaz. 
Bu insanlar temizlik istemez mji?... Bu insanları 

pislikle, mikropla savaşa bıralkmaya ne hakkı
mız vardır? 

Hal böyle iken, yetkili belediye ve sorumlu 
Hükümette en ufak bir hareket görmek müm
kün değildir. İşin acı tarafı, tekzib edilmeyen 
basın haberine göre, Ankara Belediyesinin 1973 
Bütçesinde su sorununun çözümlenmesine yarar 
tahsisat da konmamıştır. 

Bu sıkıntı, havaların kurak gitmesi nedeniy
le Allah itan geldiğini bildiren yöneticilere, Al
lah'ın akıl, fikir ihsan etmesini dilemekteyiz. 
Fennin bu ileri çağında kendilerine söyleyecek 
başka şey bulamıyoruz. 

Güven kaynağı gösterilen Kurtboğazı Bara
jının mevcut su miktarının döşenen boruları 
ancak dolduracak miktarda olduğu ve bu tak
dirde barajın suyunun biteceği gerçeği karşı
sında yeni projeler hazırlanması şarttır. Örne
ğin ;50 kilo'metre mesafedeki Kızılırmak veya 
Sakarya nehirleri anaprojelerinin yürütülmesi 
zorunluğu' doğmuştur. 

iSaym milletvekilleri; dün Sayın Enerji Ba
kanının parlak bir önerisini radyolarda dinle
dik. «Enerji aklığı nedeniyle evlerde ampul 
küçültmeler, ütü kısıtlamaları, ocak söndür
meler ve benzeri tedbirlerin alınması» isteni
yor. Sorunlara sürekli çare getirmeyen bu gibi 
gayriciddî tedbirlere yenilerini eklersek ve aynı 
mantıkla hareket ettiğimiz takdirde, şöyle de
mek iealbedecektir: 

«Ey Ankara 1da yaşayan vatandaş: Hava kir
lidir, biraz az nefes alarak, kendini zehirden 
koru. 

Ey Ankaralılar; suyun kifayetsizdir, az iç, 
az temizlen, tasarrufa git. Şayet bunları ya
pamazdan, Ankara'yı terket. Büyük göç hazır
lığına başla. Ankara'yı boşalt ki, insansız An
kara'yı idare etmekte mahir olan yöneticilere 
fırsat ver.» (€. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri.) 

İşte sayın milletvekilleri; Başkent Ankara'
nın hali budur. Cumhuriyet Hükümetinden, 
'Cumlhuriyetiin Başşehri olan Ankara'nın sorun
larına da eğilmesini ve ciddî teşebbüslere ge
çerek, ciddî tedbirler getirmesini diler, saygı
lar sunarım,. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğle) — Sa
yın Başkan, söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Nuri Kodamanoğlu, buyurunuz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım: 

Ankara'nın gerçekten son günlerde hepimizi 
üzen birtakım sıikmtîlarıııı bir değerli arkada
şım dile getirdiler. Zaman zaman toplum haya
tında birtakım sıkıntıların çıdaması, arzu edil
mese bile sakınılmaz olabiliyor. Değerli arka
daşım bunları dile getirmekle iktifa edip, benim 
ölçüme göre birtakım haksız ithamlarda bulun-
masaydi; kendisine beyanları çerçevesinde bel
li ölçüde hak verip, huzurunuzu işgal etmeye
cektim. 

Değerli arkadaşlarım, faikat sayın konuş
macı arkadaşımın gerçekten insaf ölçüsünü aşan 
ithamlarını cevapsız bırakma'k 'mümkün ola
mazdı. O itibarla, birkaç, dakikanızı alacağım 
için özür dilerim. 

Arkadaşımızın beyanının bir kısmı; ekono
mik düzendeki bozuklulkla ilgilidir. Bu, kendi 
menSuibolduğu siyasî partinin, öteden beri be
yan edeıgeldiği bir kanaattir. Bu kanaati... 
(Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından gürültü
ler, «O parti sayesinde mebus oldun, bakan 
oldun» sesleri.) 

ABDULLAH BAŞTÜHK (Yozgat) — O, si
zin meibus olduğunuz partiniz idi. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz sayın mil
letvekilleri, istirham edeceğim. 

ENERJİ YE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI M. NURİ KODAMANO&LU (Devamla) — 
Siz bu fikirden vazgeçmiş misiniz ki itiraz edi
yorsunuz? Siz bu fikirde devam ediyorsunuz; 
bu sizin şimdi malınız. 

BAŞKAN — Devam buyurunuz efendim. 
ENERJİ YE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI M. NURİ KODAMANO&LU (Devamla) — 
Bu kanat, birkaç gün sonra huzurunuzda baş
layacak bütçe konuşmalarında geniş ölçüde 
tartışılacaik ve ilgili bakan arkadaşlarım tara
fından c evaplanae aktır. 

©en, müsaade eedrseniz, münhasıran şimdi 
'benim Bakanlığımı ilgilemdliren kısımlara kısa 
kısa cevaplarımı arz eldeyim. 

Arkadaşım buyuruyor ki, «Ankara'nın hava
sı kirlidir.» Bunu arkadaşım öğrenmekte ço!k 
geç kalmıştır. Ankara'nın havası son 10 yıldır 

kirlidir. Fatoat son yıllarda son derece vahim bir 
şekilde bu kMilük çoğalmıştır. Öyle ise, Anka 
ra'nm... 

GENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Benim ciğerlerim senirikmden kuvvetli de on
dan. 

BAŞKAN — Sayın Yorulmaz; rica ediyo
rum. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Dinleyeceksiniz. Konuşmak kolay; cevabını da 
dinle/meye ksatlanaealksınız. 

Anoaik, Ankara'nın kifli havasının temtizlen-
mesi için yapılan çalışmaları insaf ile değerlen
dirmek lâzımdır. Hükümetler bizden önce, bu 
•konuda birtakım çalışmalar yapmışlardır. Bu 
çalışmalar, bendemiz Bakan olduktan sonra da
ha sıkı bir şekilde ta'kibedilmiş ve birkaç gün 
önce Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere olan, 
şimdi arz edeceğim birtta'kım uzun vadeli ted

birler düşünülmüştür: 
Bunlardan birisi; Ankara'ya daha az kükürt 

ihtiva eden Puel - Oil getirme meselesidir. Ta
biî bu mesele - tahmin buyuracağınız gibi - bir
takım ek depo inşaatını icabettirir. Bu depola
rın inşaatı bir iki günlük iş değildir, ama bu 
yola 'başvurulmuştur. 

Öte yandan; Ankara Belediyesinin havaga
zı tesislerini daha büyük kapasitede kurarak, 
özelikle Ankara'nın hava kirlenmesine en çok 
mâruz bulunan Sıhhiye ve Kızılay semitlerinde 
ve özellikle kirliliği artıran büyük binaların 
havagazı yoluyle ısıtılması düşünülmektedir. 

Bir diğer tedbir; eğer gazyağından belli öl
çüde vergiyi kaldırmak: mümkün olabilirse; 
fakir halkın, kömür yerine gaz yakabilmesini 
temin edecek bir alternatif üzerinde durulmak
tadır. 

Bunların dışında; linyit kömürünün duma
nını ve kükürdünü azaltmak, linyitten kok el
de etımek gibi birtakım uzun vadeli tedbirler 
üzerinde laboratuvar çalışmaları ve pilot çalış
malar vardır. Bunların da gerçekleşmesi için 
gerekli tedbirler alırana'kitadır. 

lien bu alternatifleri uzun boylu arz edip 
vaktinizi almayacağım. Aslında arkadaşım her
kes gibi iyi bilmekted ir k i ; Ankara'nın kirli 
havasını temizlemek için, Enerji Bakanlığı 
5 - 6 aydır sürekli ve ısrarlı bir çalışmanın için-
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'dedir. Bir hakşinaslık olarak kabul edeceğini
ze güvendiğim için ifade edeyim: Şimdiye ka
dar 'gösterilen ilgiden çok daha kesif bir ilgi ile 
ibu konu Hükümetçe ele alınmıştır. 

Yalnız kabul etmek lâzıdır k i : 50 yılda te
şekkül 'etmiş 'bir büyük şehrin, 50 yıldan beri 
peyderpey alınması lâzınıgelen tedbirler ile ha
vasının temiz tutulması gereken bir şehrin, 50 
günde havası temizlen emez. 'Bu maksat için 2 
milyara yakın masraf yapmak lanındır ve Öy
le tahmin ediyoruz ki; 5 yılı aşan sürekli çalış
malar yapmak gerekmektedir. Bu, bir teknik 
zarurettir ve daiha çok kısaltmaya imkân yok
tur. 

Ancak, hemen ifade edeyim ki; kükürtsüz 
fuel - oil depoları inşa ederek, önümüzdeki kış
tan itibaren Ankara'da belli bir ferahlık doğa
caktır. 

Asıl, Ankara'nın havasının temizlenmesi me
selesi, uzun vadeli tedbirlere sıkıca bağlıdır. 
Çünkü, Ankara, süratle şehirleşmektedir ve bu 
vdıirleşmenin başıboş olmamasını temin etmek 
lazımdır; şimdiye kadar başıboş bir şehirleşme 
olmuştur. Ankara'nın dışında hava cereyanları
na müsait merkezlerde peyk şehirler teşekkülü
ne im'kân veren, sabırlı, tutarlı ve uzun vadeli 
iskân politikası ıgütmek lâzımdır. Bunlar 5 - 6 
aylık bir Bakanın imkânlarını aşan tedbirler
dir. Ama bizim için hedef, bu 3 - 5 ayda yapı
lan çalışmaları geliştirmek, uygulamaları kolay
laştırmak, istikbalde yapılacak çalışmalar için 
gereken hazırlıkları yapmaktır. Bunu, fazlasıy-
le yapmaktayız ve son derece vicdan huzuru 
içindeyiz. Arkadaşımızın, «Hiçbir kıpırtı, hiçbir 
ilgi görülmedi» demesine rağmen radyolar ve 
basımımız bu konuda Hükümetin gösterdiği fa
aliyeti gereği kadar yansıtmıştır. 

Ama arkadaşım istiyorsa ki, bir iki ay içeri
ğinde Ankara'da güllük güneşlik bir havaya ka
vuşalım, bunun sırrı henüz bulunmuş değildir. 
Bu, sabır işidir, teknolojik imkân işidir, zaman 
işidir ve tabiî para işidir. Fakat, şunu beyan 
etmekte fayda görürüm ki, Ankara'daki binler
ce vatandaşımızın hayatını 'bu tehlikeden kur
tarmak için Hükümet büyük maddî fedakârlık
lara katlanmaya karar vermiştir, bunların plân
larını 'hazırlatmak gerekmektedir. 

Hat tâ çak uzun yıllar ötesi için Ankara ha
vasını daha temiz tutmak amacıyle bir gaz üre

tebilen kara rafinerisinin Ankara'da inşa edilip 
edilemeyeceği konusu da, alternatifler arasında, 
ilk plânda incelenmiştir. Ancak; tahmin buyu
rursunuz, 2 milyara yakın bir yatırımın gerek
tirdiği fizibilite raporları hazırlanacak, alterna
tifler arasında sıraya konacak ve uygulanmaya 
geçilecek. Bu, tabiî bir zaman işidir. 

Ancak, tekrar edeyim, en kısa tedbir: Sü
ratle depo inşa ederek Ankara, için kükürdü az 
Fuel - Oil bulmaktır. Evvelâ ithal etmektir, on
dan sonra kendi rafinerilerimizde bu tip bir Fu
el - Oili yapmak için gereken tedbirleri almak
tır. • 

ıŞimdi, arkadaşımızın dile 'getirdiği ikinci 
konu, su sıkıntısı ile ilgilidir. DSİ Genel Mü
dürlüğü, Ankara ve civarındaki toplulukların 
içme, kullanma ve endüstri su sıkıntısını ve 
kanalizasyon problemini halletmek için 1969 yı
lında tamamlanan bir Master plân ve fizibilite 
rapora hazırlatmıştır. Hiç. şüphesiz, 1969'da bu 
faaliyete geçilmiş olmasını şükranla karşılama-
lıyız. Çünkü, 1969 yılında bu faaliyete başlan
mış olmasa idi bugün önümüzdeki aylarda 
mahsulünü aldığımız ve alabileceğimiz bâzı pro
jeler daha fazla 'gecikecekti. Keşke, 1969'larclan 
çok daha evvelinden yapılabilseydi şimdi bu 
neticeler daha büyük ölçülerde ele alınmış, 
faydası görülmüş olurdu. 

Aziz arkadaşlarım; su problemi de basit bir 
mesele değildir. Yani şuradan üç kuyu açalım, 
dört eve su verelim 1 e 'bu iş bitmez. Şimdi ra
kamlar vereceğim. 

Büyük yatırım ister, büyük etütler ister ve 
1969 yılında yapılmış olan bu çalışma sayesin
dedir ki, şimdi Ankara'nın su derdini ne türlü 
halledebileceğimizi biliyoruz ve o tarihten bu 
yana adım adım, merhale merhale uygulama
lardan, önümüzdeki yıllardan itibaren de fay
dalı sonuçlarını alacağız. 

Bu raporda, Ankara'nın mevcut su temini 
tesisleri incelenmiş ve aksaklıkları tespit edil
miş, 'gelecekteki nüfus ve su ihtiyacı hesaplan
mış, proje sahası içindeki bütün yeraltı ve yer
üstü su kaynakları ctüdedilmiş, bu kaynaklar
dan en iyi şekilde istifade için âcil, orta ve 
uzun vâdedeki inşaat programını gösteren de
taylı bir plân hazırlanmış, teklif edilen baraj, 
isale hattı, tasfiye tesisi, su dağıtım şebekesi 
ıslahı ve yeni dağıtım sisteminin projelendiril-
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ıııesi için doneler verilmiştir. Ayrıca raporda, 
inşaat ve .metot ve malzemeleri, su temini tesis
lerinin idaresi, işletmesi ve bakımı için en uy
gun metotla teklif edilen tesislerin inşa mali
yeti, işletme ve bakım 'masrafları, finansman 
metotları ve gelir ihtiyaçları 'belirtilmiştir. 

Şimdi, bu belirtilen ihtiyaçları size kısaca 
özetliyeyim: 

1967 yılında (Ankara'da yıllık ortalama su 
ihtiyacı 60 milyon metreküb... 

BAŞKAN — (Sayın Bakanımdan bir ricam 
olacak efendim. Diğer bâzı milletvekili arkadaş
larımız da 'kısa kısa görüşme arzusunu izhar et
mişler ve Başkanlık da bu hususta arkadaşlara 
söz vereceğini vadetmiştir, kısa olması mümkün 
ise memnun olurum. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, affımzı dilerim; bir parça fazla 
izahat vermeme imkân veriniz, çünkü... 

BAŞKAN — O halde, diğer milletvekilleri-
ne söz verme imkânından mahranı olacağız. 

SAIÜH AYGÜN (Amasya.) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakan, sekiz saat konuşaeaOî. Biz 
burada .memleket meselelerini görüşeceğiz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz Sayın Ay-
gün, buyurun Sayın Bakan, devam buyurunuz 
efendini. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOÖLU (Devamla) — 
Şimdi ıleğerli arkadaşlarım; 

Bir milletvekili arkadaşımız, («Ankara'nın. 
su ihtiyacı için hiçbir tedbir alınmadığını, ilgi
lilerin harekete geçmediğini» söylerse, bunun 
tedbire bağlandığını ve merhalelerini söylemem 
faydalı olur mütalâasındayım, 

Ankara'nın 1967'de 60 milyon metreküb olan 
su ihtiyacı 1975'te 111 milyon metreküb ve 2020 
yılında 555 milyon metreküb olacaktır. Bu ra
kamları şunun için arz ediyorum; 1969 yılında 
bu işi ele alanlar, 2020 yılma kadar bu şehrin 
ihtiyacını karşılamak için ne yapabiliriz» diye 
düşünmüşler. Bu düşünülen tedbirler arasında 
- özetleyerek arz ediyorum - Kurtboğazı Bara
jı, Eyrikaya Dam Barajı, Bayındır Dam Barajı 
(Kayaş - Bayındır Barajının dışında) ve Işıklı 
Alçak Barajı, Sakarya Nehrinden su getirmek 
dahildir. 

Bu maksatla yapılacak harcamaları beş mer
halede şöylece özetleyebiliriz: 

Birinci merhalede 704 milyon lira harcana
cak, ikinci merhalede 704, üçüncü kademede 
651 milyon, dördüncü kademede 1 milyon lira, 
beşinci kademede 748 milyon lira, toplam; 3 
milyar #00 'küsur milyon lira harcanacak. 

Demek 'ki, 2020 yılma kadar Ankara için 
4 milyar liralık içime, kullanma ve sanayi suyu 
karşılanmak için bir proje yapılmıştır. Proje
nin 'birinci merhalesi, Kurtboğazı Barajıdır. Ba
raj yapılmıştır, o barajdan su getirecek boru
ların Ekim «onunda, Kasım başlarında hizmete 
girmesi ihaleye girmişken, bunun çabuklaştırı
larak Ağustos başında yapılması için müteah
hitle yeni bir görüşme ve proje yenilenmesi ya
pılmıştır ve böylece Ankara'nın uzun vâdede 
su ihtiyacını temin için bir Hükümet programı 
mevcuttur. 

Pekiyi, bütün bunlar var da niçin bu dar
lık doğmuştur? Bunun da cevabını arz edeyim: 

Ankara'ya şimdiye kadar âcil tedbir olmak 
üzere 142 artezyen kuyusu kazılmıştır. Bu ku
yulardan elde edilen sular geçen yıllarda âcil 
ihtiyacı 'karşılamaktaydı; fakat üç yıldan beri 
sürekli olarak havaların kurak gitmesi dolayı-
sıyle 83 kuyu kurumuştur. 

Şimdi arkadaşım buyuruyor; «Bu meseleyi 
hava kuraklığına yoranlara, Allahtan geldi di
yenlere, Allah akıl versin.» diyor. Allah, bu me
seleleri çok seneler önce ele almayanlara akıl 
verseydi şimdi biz bu mesele ile karşı karşıya 
'kalmayacaktık... 

löENOlZHAN YORUIMAZ (Ankara) — O 
zaman »en neredeydin ? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMİANOĞLU (Devamla) — Ben 
o zaman muhalefette bir milletvekiliydim, on
dan evvel de sizin sorumluluğunuzda mamur
dum. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — O za
man siz de sorumlu idiniz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAItLAR (BAKA
NI NURt KODAMİANOĞLU (Devamla) — Me
mur olduğum zaman memuriyetimden sorum
luydum, Ankara su işlerinden, siz sorumluydu
nuz... 

HÜSEYİN ©AYTÜRK (Zonguldak) — O da 
sizin gibi memurdu... 
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BAŞKAN — iSaym Baytürk, müdahale et
meyiniz efendim. Devanı buyurunuz Sayın Ba
kan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAK1A-
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Şim
di, bütün bunlar] söylemek, aslında soruna çö
züm getirmez. Birtakım istismarların cevabı ko
laydır diye arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, üç yıldır gerçekten 
olağanüstü bir kuraOdık vardır. Bu kuraklığı 
önlemek idarenin imkânları dışındadır. E, ne 
yapabilirdi? Şu anda sorumlu olan, bir yılı dol
durmamış bir Bakan olarak ben ne yapabili
rim? İki şey yapabilirim. 

1. — Benden evvel ele alınmış programları, 
plânları, aksaksız uygulamak, bunların içinden 
ııygulanmasının çaibuklaştırılması mümkün olan
larını çabuklaştırmak. Bunlarda bir kusur gö-
rebils'eydiniz, o zaman bu tip mütalâalar da hak 
olurdu. Ama görüyorsunuz 'ki, Ankara şehrinin 
Başkent olmasından bu yana her Hükümetin 
uzak istikbal için tedbir alması gereken devir
leri yaşamışız, tüketmişiz, son günde bir arka
daşım çıkıp, son günde nöbeti devralmış bir 
Bakandan «Hani su» diyor. Bunda insaf yok
tur. 

Demek oluyor ki; 1969 yılında Ankara'nın 
uzun vadeli su-projesi ele alınmış ve 4 milyara 
yakın bir yatırım programı düzenlenmiş, • şimdi 
bu program uygulandıkça sıkıntılarımızdan 
tedricen kurtulacağız. iBunun dışında tabiat 
şartları müsait gider, kuruyan kuyular tekrar 
su tutarsa elbette bu sıkıntılar azalabilir. 

Değerli arkadaşlarım, hatırlarsınız, birkaç 
sene evvel New Yok't a havaların kurak gitme
si dolayısıyle New York şehrini besleyen baraj
da su tükenmeye başladığı zaman Amerika Hü
kümeti de 'birtakım özel tedbirler almaya çalı
şarak bu geçici sıkıntıdan kurtulmaya gayret 
etmiştir. 'Tabiat hadiseleri bir yerden sonra ida
re edilemez, «dilemediği için tabiat hadiseleri
nin doğurduğu bâzı zarurî sıkıntılara katlan
mak mecburiyeti hâsıl olabilir. O itibarla bu
gün Ankara'nın karşılaştığı su meselesi, tabi
atın aksi tesadüflerinin getirdiği bir netice ol
mak yanında uzun vadeli su projesinin 1969'a 
kadar ele alınmamış olmasının da etkisi vardır. 
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Değerli arkadaşlarım, şimdilik maruzatım 
bundan ibarettir, sözlerimi bir cümle ile bitir
mek istiyorum. Arkadaşım dün benim Türkiye 
radyolarından elektrik tasarrufu yapmamız yo
lundaki ricamı hir garip üslûp ile ele aldı. Çok 
kurak gittiği için bütün hidrolik santrallerimiz-
deki 'barajlarda su seviyesi düştü. Şimdi buna 
ne yapabilirsiniz? Yağmur yağdırmak iktida
rımda olsa yağdırırdım. Bu' mümkün değil... 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Barajlar 
boşaltıldı Saym Bakan ? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KÖDAMANOÖEU (Devamla) — Ba
rajlar boşa boşaltılmadı, barajlar Türk köylü
sünün tarım sulaması için belli ölçüde su vere
rek boşalmıştır ve barajlarda su kullanılmadığı 
için 'önümtideki mevsimlerin normal yağış geti
receği ihtimaline göre bu hesaplanır. 

BAŞKAN — Sayın Ataman müdahale etme
yiniz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURÎ KODAMANOĞEU (Devamla) — Şim
di siz, itham etmek için büyük bir telâş içinde 
tabiat hadiselerinin dahi kabahatini Hükümete 
bulmanın, kanaatimce tesir icra etmeyecek fay
dasız bir hevesi içindesiniz. 

Sözlerim bundan ibaret. 
KEMAL ATAMAN (Ankara) —- Siz sorum

luları bulamıyorsunuz, becereıniyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Ataman... 
Diğer gündem dışı söz isteyen arkadaşları-

mm istekleri gelecek Birleşim nazarı dikkate 
alınacaktır. 

5."— Sivas Milletvekili Vahit Bozath'nm, 
Millet Meclisi Baskanvekilliğinden istifa ettiğine 
dair önergesi (4/379) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Sayın Meclis iBaş'kanvekili Vahit Bozath'nm 

istifa önerisi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1 . 2 . 1973 tarihinde 'Cumhuriyet Halk Par
tisinden istifa ettiğim için Anayasanın 84 ncü 
maddesinin uygulamasını temin zaruretine bi
naen »Millet Meclisi Baskanvekilliğinden de isti
fa ediyorum. İki yıla yaklaşan bir süredir yap
tığım bu görevde hukuk ve tarafsızlık ilkeleri
ne tam saygılı oldum. Emeğimi, dikkatimi ve 
titizliğimi esirgemedim. Faydalı ve başarılı ol-
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•düğüm inancı içindeyim. Yüce Meclisin çok de
ğerli sayın üyelerinden yardım ve anlayış gör-
olüm, minnet ve şükranlarımı sunar, gereğini 
emirlerinize saygılarımla rica ederim. 

Vahit Bozatlı 
Sivas 

1. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kamına bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Antal
ya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ile Cumhuriyet 
Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 
arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bir ek mad
de ile bir geçici madde ilâvesine, 5237, 5422, 6969, 
7336 ve 756 sayılı kanunlarla konu gelirlerin 
kaynak olacağı Orman Köylerini Kalkındırma 
Fonu teşkili ile Orman Köyleri Kalkındırma Ko
operatifleri kurulması hakkında kanun teklifi 
Anayasa, Adalet, Orman ve Plân komisyonların
dan 3'er üye seçilerek kurulan 73 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/583, 2/572, 2/515) (S. 
Sayısı : 584, 584 ve 695'e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Onman Kanununu değiştiren 
kanun tasarısı henüz komisyonumuzdan Başkan
lığımıza tevdii edilımemıiş bul ıınmam akta dır. 

2. — Madencilik Reformu kanun tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan To-
paloğlu ve 36 arkadaşının, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında ve 
6309 sayılı Maden Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi aynı kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair, Cumhuru/et Senatosu Çanakkale 
Üyesi Ziya Termen ve 22 arkadaşının, Madenci
lik Reformu kanun teklifleri ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Plân komisyonlarından seçilen 
8'er üyeden kurulu 83 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/605, 2/629, 2/640, 2/657, (S. Sayı
sı : 773 ve 773'e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Madencilik Reformu kanun ta
sarısının 'müzaikeregine 'bağlıyoruz. Hükümet ve 
Komisyon yerleninıi almış bulunmaktadırlar. 

(1) 773 ve 773'e 1 nci ek S. Samlı basmayazı 
24 ncü Birleşim tutanağı sonuna eklenmiştir. 

J3AŞKAN — Başkanvekili Sayın Vahit Bo-
zath'nın 'Başkanlıktan çekilme önerisi Genel 
Kurula arz edilmiş bulunmaktadır. Yazı, Baş
kanlığımıza geldiği anda mensubolduğu gruba 
•bir 'Başkanvekili adayının bildirilmesi hususu 
tezkere ile yazılmıştır. 

Ek madde 3 üzerinde Sayın (Bakan görüşle
rini ifade etmiş bulunmaktadır. Adalet Parti
si Grubu adına söz istenmiş bulunmaktadır. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Nahit 
Menteşe buyurun. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA NA
HİT (MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri, madencilik reform tasarısı 
üzerinde geçen celse Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı ıKodamanoğlu burada görüşleri
ni belirttiler. Ek mailde 3 üzerinde Aolalet Par
tisi olarak görüşümüz bu 3 ncü maddenin plâ
nın . genel hükümlerine ve prensiplerine sadık 
kalarak yapılmış olduğu şeklindedir. Bu ek 3 
ncü madde plân hükümlerine uydurulmuştur, 
Anayasaya tamamen uygundur. Bunun dışında 
mütalâa serdetmeyi uygun bulmamaktayız. 
Esasen bu konu komisyonda uzun uzun tartışıl
mıştır ve .bu seldi almış bulunmaktadır. Ancak 
Sayın ıKodamanoğlu geçen celse ek 3 ncü mad
de üzerinde görüşlerini 'belirtirken ve ölün de 
Türkiye radyolarından enerji sorununa bu ve
sile ile oleğinmiş bulunmaktadır. Âoleta Saym 
ıBa'kan 'madencilik reformunu enerji sıkıntısına 
bağlamak istemiştir. 

ıSaym Bakan yurdumuzola kuraklığın hü
küm sürdüğünü bu sebeple vatanolaşlarm gün
lük enerji tüketiminde tasarrufa riayet etmele
ri gerektiğini ve hattâ üç ampulolen 'birini sön
dürmelerini gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu 
tasarruf fikrine her zaman iştirak ederiz. An
cak 'enerji sıkıntısını sadece kuraklığa bağla
mak, yağışların başlaması ile enerji sıkıntısının 
ortadan kalkacağını ifade etmek gerçeklere uy
gun bir teşhis değildir. Enerji sağlayacak te
sislerin faaliyete geçmesinde gecikmeler oldu
ğu, plânlanan 'bâzı yatırımlara el atılmadığı bir 
vakıa olarak ortada durmaktadır. ıSon iki yıl-
ola uzun vadeli enerji programlarının realize 
edilmesinde ihmal gösterilmiştir. Daha önce ya-

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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pılan çalışmalar gözönüne alınmamıştır. Ne ya
pacağız bu kadar enerjiyi1? Enerjiyi toprağa 
mı vereceğiz? diyen zihniyetin iş başına gelmiş 
olması bugünkü sıkıntıların baş -âmili olmuş
tur. IHızla şehirleşen ve sanayileşmekte olan 
Türkiye'mizin en önemli sorunlarından birisi 
bol miktarda enerji üretilmesidir. Kömürden 
mi, sudan mı, Fuel - Oilden mi enerji üretece
ğiz münakaşalarını bir tarafa bırakmamız ica-
betmektedir. 1965 yılında, hepinizin bildiği gi
bi, enerji istihsali, enerji üretimi 4 milyar Kw/s 
idi. 1971 başlarında bu '8 Kw/s i aşmış, 9 milyar 
Kw/s'e yaklaşmıştır. Adalet Partisi hükümet
leri bu konuya büyük önem atfetmişlerdi. Ener
ji istihsali için yeni yatırımlara girişilirken 
birçok santraller tevis edilmiş. Ambarlı Santrali 
bugünkü kapasiteye ulaştırılmıştır. Üçüncü Beş 
Yıllık IPlâna 'göre ticarî enerji tüketimi 370,2 
ıtirilyon kilo - kalori olarak hesabedilmiştir. 
Petrolden karşılanacak enerji ise 240,5 tirilyon 
kilo - kalori olarak !hes ab edilmiş bulunmakta
dır. O takdirde görülüyor ki, Fuel - Oilden, pet
rolden enerji istihsali Üçüncü Beş Yıllık Plân
da da öncelik arz etmekte, büyük yer tutmak
tadır. 

ıŞu hale göre Seyitömer Santraline yeni üni
teler ilâvesi planlanırken Aliağada kurulacak 
Fuel - Oil santraline başlanmamış olması eko
nomiye büyük zararlar vermiştir. Ayrıca, 2 yıl 
evvel başlaması icabeden 3 gayeli Aslantaş ba
rajı halen başlamamıştır. Aslantaş Barajının 
Türkiye Elektrik Kurumu tarafından mı yapı
lacağı, yoksa Çukurova Elektrik Anonim Şir
ketince mi yapılacağı münakaşaları maalesef 
halen devam etmektedir. 

Elbistan - Afşin'de kurulacak elektrik san
trali ve kömür tesislerinin zamanında gerçekleş
tirilmesi hususunda yapılması icabeden çalış-
malarda yine ihmal vardır, gecikme vardır. 
Kerkük - Batman tabiî gaz projesinin önproto-
kolü 1971 yılının ilk aylarında imzalanmış iken, 
halen bu projeden de söz 'edilmemiş bulunmak
tadır. Bugün Türkiye'de enerji üretimi artışı 
yeterli değildir. Sanayiin enerji talebini karşı
lamakta zorluk çekilmesi bizi endişelere sevk et
mektedir. Bu sıkıntıyı kuraklığa bağlamak veya 
maden reformuna bağlamak meseleye doğru 
teşhis koymak değildir arkadaşlarım. Elektrik 
kesilmeleri, voltaj düşüklükleri çok önceden 

— 60 

5 . 2 . 1973 O : 1 

başlamıştır. Devlet Plânlama Teşkilâtı Üçüncü 
Beş Yıillıfc Plânda enerji 'yetersizliğini ve beliren 
tehlikeleri göstermiş bulunmaktadır. Sanayie 
öncelik verilmesi kabul edildiğine göre enerji 
sorununun esaslı olarak ele alınması, ortaya çı
kan dar boğazların süratle giderilmesi icabet-
mektedir. Sanayim •anagirdisini teşkil eden de
vamlı ve ucuz enerji konusunda tereddütlerin 
süratle 'ortadan kaldırılması en halisane temen
nimizdir. Meseleleri bu şekilde tespit etmek, teş
his etmek ve ondan sonra çarelerini bulmak ica
betin ektedir. 

Tekrar arz ediyorum, gecikmeler vardır, ih
maller vardır; meseleleri bu yönden ele alıp, 
gerekli çarelere başvurmak ic ab etmektedir. Su 
sıkıntısı belki bir faktör olabilir, ama önemli 
faktör değildir muhterem arkadaşlarım. Mesele
yi başka açıdan mütalâa etmek icabetmektedir. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (A. P . sı
ralarından alkışlar) 

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

C. H. P. GRUIBU ADINA HÜSEYİN BAY
TÜRK (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; iMadcncilik Reform tasarısının 
en önemli maddelerinden birisine gelmiş bulu
nuyoruz; yakıtlarla ve elektrik enerjisiyle çok 
yakından ilgili olan ek geçici madde 3; linyit
lerin kamulaştırılması. 

Şimdi evvelâ maddeyi okuyup, ondan sonra 
madde üzerindeki düşüncelerimi arz edeceğim. 

«Elektrik enerjisi için kullanılmasının 'zo
runlu olduğu veya yurt. ekonomisine uygun ve
ya verimli biçimde işletilmcdiğine ilgili baka
nın ve Devlet Plânlama Teşkilâtının görüşü alı
narak Bakanlar Kurulunca karar verilen linyit 
yatakları Devlet tarafından doğrudan doğru
ya veya özel sektörle ortaklaşa işletilir.» 

Sayın milletvekilleri, geçenki birleşimde Sa
yın Enerji Bakanının da izah ettiği gibi kanun, 
yürürlük maddesiyle yürürlüğe gireceğine göre 
ve yürürlüğe girdikten sonraki linyitlerin zen
ginlerini veya iktisadî olanlarını veya elektrik 
için lüzumlularını kamulaştıraeağı için, bence 
bu kanun doğmadan ölmüş bir kanundur. Çün
kü, şimdiye kadar 'Türkiye'de bildiğim kadarı 
ile ki, görünürde olan veya görünmesi kolay 
olan bütün linyitler tespit edilmişlerdir. Bunla
rın bir kısmı kamu teşebbüsü elindedir, bir kıs-
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mı özel şahısların elindedir ve bir kısmı şayet 
var ise M, bunlar halen görünürde ve mostra 
vermeyen cinsten olan linyitlerdir ki, bunların 
da bulunması belki çok uzun zaman alacaktır, 
gayet o da var ise. 

Sayın milletvekilleri, linyitlerimizi Türki
ye'de 3 büyük kısma ayırabiliriz. Birisi Batı 
Anadolu linyitleri, ikincisi Orta Anadolu lin
yitleri, üçüncüsü 'Trakya ve Şarkî Anadolu lin
yitleri. 'Türkiye'nin esas, linyit bakımından zen
gin damarlarını, zengin -yataklarını, yüksek 
kalorili yataklarını ihtiva eden bölgemiz Batı 
Anadolu bölgesidir. Bu bölgenin 37 milyon ve
ya 40 milyon ton gibi küçük bir rezervi kamu 
teşebbüsünün elinde. 120 milyon ton gibi büyük 
rezervi de özel teşebbüs elindedir. 

Şimdi bu kanunun çıktığını düşünür isek ve 
bu kanun evvelki şahıslara, yani elinde maden 
bulunan şahısların elinden linyitlerini almaya
cağına göre; Batı Anadolu'da, bilhassa Soma 
bölgesinde çalışan bugün verimli, kalorisi yük
sek olan linyitleri kamulaştıramayacaksmız de
mektir. ıŞu halde Batı Anadolu'ya elektrikle il
gili herhangi bir yatırım yapamayacaksınız ve
ya santral kuramayacaksınız. 

Bu maddeyle halkın yakıt sorununu da ge
ne çözemezsiniz. Çünkü, halen bilinen linyitler, 
demin dediğim gibi, yine şahısların ve kamu te
şebbüsünün elindedir, bunların verimliliği ve " 
gücü de şimdiki çekilen sıkıntıdan gözükmekte
dir. Halen 'büyük rezervi özel teşebbüs elinde 
ve 'küçük rezervi de kamu teşebbüsünün elinde, 
olmasına rağmen memlekette, özel teşebbüsün 
rezerv çokluğuna göre az istihsalinden dolayı 
büyük bir yakıt ve linyit sorunu vardır. 

(Bu maddeyle halkın ormanları katliamı ge
ne önlenemeyecektir. Yakıt bulamayan halk yi
ne ormanlara saldıracaktır. Bu şekilde de bir 
sürü vatandaş, kanunsuz bu davranışlarından 
ötürü, yine mahkeme (kapılarında sürünecektir. 

Bu maddeyle tarlaya (gidecek olan gübre, 
yine tezek olarak yanmaya devam edecektir. 

Bu maddeyle dışa dönük Fuel - Oile daya
nan yakıt kullanma devam edecektir ve dolayı-
sıyle dışa dönük olan ve döviz sarfına müncer 
olan, sebebolan bu durum yine devam edecek
tir. 

Netice olarak yakıt mevzuunda diyebiliriz 
ki, bu madde tasarıdaki şekilde çıkarsa, nüfusu 
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10 binden yukarı kentlerimizde fakir halkın 
büyük bir 'kısmı, Üçüncü Beş Yıllık Plânın mü
zakeresi sırasmda da söylediğim gibi, çok ya
kın bir zamanda ekmek yerine kömür isteye
cektir, buna hepimiz şâhidolacağız. Temenni 
edilir bir durum değil ama, maalesef bu kanu
nun maddesi bu şekilde çıkarsa, kendi kendimi
ze ceza veriyoruz, demektir. 

Biraz evvel, bu madde ile elektrik sorunu 
da halledilemez demiştim. Çünkü, büyük rezerv
ler, kalorisi yüksek kömürler bugün özel teşeb
büsün elindedir. Özel teşebbüsün elindeki kö
mürleri eğer biz alamazsak, maddeye göre yeni 
bulunacak olan kömürlere bu madde tatbik edi
leceğine göre, bir vatandaşın kömür bulmasına 
nazaran, M'TA'mn, kamu teşebbüslerinin kö
mür bulma şansı çok daha üstündür; çünkü, 
görünürdeki linyitler hemen hemen bulunmuş
ladır. Ancak, büyük teknik, büyük âletle, jeo
fizik aramalarla, jeolojik etütlerle eğer var ise, 
bulunabilecek linyitler vardır ki, zaten bunu 
kamu teşebbüsü .bulacağına göre, 'Devlete geç
mesi normaldir. Bir vatandaşın şimdiden sonra 
büyük bir rezerve, görünmeyen, mostra verme
yen bir linyiti bulması çok güçtür. 

'Bu bakımdan, bu madde istikbale ait de bir 
şey vadetmiyor. Çünkü, şimdiden sonra da bu
lunacak olan 40 - 50 milyonluk bir kömürü va
tandaş bulacak da, bu ekonomik: olursa bunu 
Devlet işletecek, olmazsa bunu şahıs işletecek, 
bu zor. Biraz evvel söylediğim gibi, ka-ba araş
tırma ile bulunabilenler zaten bulunmuş demek
tir. 

Şimdi hu linyit mevzuunda bâzı arkadaşla-
ırın daha evvel iddia ettikleri gibi, «Efendim, 
linyit mevzuu değil, memleketimizde büyük su 
potansiyeli vardır, linyit yerine su potansiyeli 
kullanalım.» 

Üçüncü Beş Yıllık Plânda da izah ettiğim 
gibi, memleketimizde iklim kuşağı bakımından 
muayyen bir yüzdenin üzerinde su potansiyeli
ne dayanan elektrik enerjisi kuramayız. Çünikü, 
kışın bile su sıkıntısı vardır, halbuki, suya da
yanarak kuracağınız bir sanayi yazın ortasında 
bakmışsınız ki, 3 ay su yok, elektrik yok, efen
dim siz duran, bekleyin, böyle hir sanayi kuru
lamayacağına göre, demek ki, su, muayyen bir 
yüzdenin üstünde yapamayız, bunun yanında 
termik santralleri yapmak lâzım: Termik san-
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tral da ya Fuel - Oil'den olur, ya da döviz ta
sarrufu bakımından, memleketimde yeteri ka
dar linyit olması 'bakımından, linyitlere daya
nan termik santra] projesine gitmek veya kur
mak lâzım. iBu da bu kanunla olamıyor. 

'Bu demektir ki, yine biz fuel - oile dayanan 
veyahut dün Sayın Bakanın söylediği gibi, İrer 
gelen Hükümet, «lâmbaları 'kısın, .motorlarınız
dan ikisinden birini çalıştırıl], birini çalıştırma
yın» bunu dinlemekten veya yağmur duasına 
çıkmaktan başka çaremiz olmayacaktır. Bir mi
sal vermek isterim; 

196.3 - 1964 senesinde İsviçre'de - İsviçre, bu
zullar, büyülk dağlık bir memleket, dağları de
vamlı karlıdır - su sıkıntısı çekmiş ve elektrik 
kısıtlamasına gitmiştir, tıpkı bizim Bakanın 
dün radyodan söylediği gibi, İsviçre Hükümeti 
de bunu istemişti. 

O bakımdan, istemek başka, tedbir daha baş
ka. 

Yine Avusturya'da - bize nazaran daha fazla 
gaz ve akaryakıt servetlerine sahibolmalarma 
rağmen - Hükümetin desteği ile linyit işletme
leri ayakta durmakta ve linyite dayanan san
traller kurmaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, dünya üzerinde Nor
veç ve bir dereceye kadar İsveç hariç hiçbir 
memleket su potansiyeline dayanan, enerjiye 
güvenerek 'büyük sanayi kuramaz. Her su po
tansiyeline dayanan, bir elektrik santralinin ya
nında veya onu aynı şebekeye cereyan verecek 
bir termik santrale de ihtiyaç vardır. (reçeııM 
konuşmamda söylediğim gibi, Türkiye için ya
pılan hesaplara göre hidroelektrik santralleri 
% 40 ye termik santraller de '% 60 nispetinde 
olacaktır. 

Su potansiyelimiz no kadar olursa olsun, bu 
oran dahilinde yükseltip alçaltabiliriz. Bunun 
dışında yaptığımız takdirde, biraz evvel söyle
diğim ıgibi, İsviçre'nin maruz kaldığı duruma 
biz de maruz kalabiliriz. 

Bu bakımdan, linyitlere dayanan veya fuel -
oile dayanan bir termik santral projesine git
memiz lâzım. Memleketimizdeki petrol durumu 
hepinizin malûmu, hâlâ memleketimizin ihtiya
cını karşılayacak petrolü bulmuş değiliz, ama 
bugün Fuel - Oil yerine veya su potansiyeli ye
rine kaim olacak ve yetecek kadar linyitimiz 
vardır. Böylediğim gibi, 'bu linyitleri kamulaş-
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tırmak lâzım. iKamulaştırmadığmıız takdirde 
de, bu madde işlemez. Ne Hakkı Nadir'in ıSo-
ma'da elindekini alırsın, ne O e nal Hünal'ınkini 
•alırsın, ne de Bolu linyitlerini, ne Çam linyitle
rini kamulaştırırsın, kamıılaştırmadığmıza göre 
de, bu sorun böyle yatar. 

Sayın milletvekilleri, bir sendika başkanın
dan aldığım mektubu okuyorum: 

«Garp linyitlerinde 2 bin işçi çalışır, 37 mil
yon ton rezervi var, 'günde 6 bin ton istihsal 
yapar. 

EMAŞ, 600 işçi çalıştırır. «Bu, Hakkı Na
dir'in sahası,» 10 - 15 milyon ton rezervi var, 
1 200 ton istihsali var. 

KAROLİN, 250 işçi çalıştırır, 80 ilâ 100 mil
yon ton rezervi var, 1 300 ton istihsal eder.» 
Cenral Hünal'm sahası,» 

«Cam linyitleri 350 işçi çalıştırır, 10 - 15 
milyon rezervi var, 700 ton istihsal eder. 

Soma kömürleri 130 işçi çalıştırır... 
•DENİŞ işletmesi 60 işçi çalıştırıyor, 8 mil

yon rezervi var, 60 ton istihsal ediyor. 
ıKirazlı, 80 işçi çalıştırıyor, 2 milyon ton re

zervi var, 80 kişi çalıştırıyor.» 
Mühim olan, 37 milyon ton rezervi olan ka

mu teşebbüsü günde 6 bin. ton istihsal yapıyor 
ve elinde 120 milyon ton rezervi olan 6 şirketin 
de yaptığı istihsal 3 540 ton. Randıman olarak 
gidersek, kamu teşebbüsünün 2 bin kişi ile 6 
bin ton çıkarttığına göre kişi başına randıman 
3 ton, özel -teşebbüste, 3 540 tonu 1 470 kişi ile 
çıkarttığına göre, randıman 2,3 ton. 

Sayın arkadaşlar, şimdi bu malûmat da gös
teriyor ki, bugün kamu teşebbüsü ancak zorlan
mak suretiyle, Ankara kömürsüz kaldı, Bakan 
veya İBaşbakan emir veriyor, vur abalıya şek
linde kamu teşelbbüsü (kömür çıkarsın. Soma 
herkesin bildiği bir yer veya bilmeyenlerin öğ
renmesi kolay olan bir yer, şimdi birisinin elin
de 120 milyon ton rezervi var, 3 500 ton çıkarı
yor, birisinin elinde onun 1/3'ü kadar rezervi 
var, iki misli kömür çıkarıyor. 

'Bu da gösteriyor ki, demek ki, biz yarın ya
kıt bakımından sıkıştığımız zaman kamu teşeb
büsünü zorlayacağız. Elektrik enerjisi bakımın
dan sıkıştığımız zaman yine kamu teşebbüsünü 
zorlayabiliriz. Özel teşelbbüsü zorlayamayacağı-
mıza göre, bu da 'bir nevi elektrik santrali kura
mayacağız demektir. Onunla her sene pazarlık 
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edecek değilsiniz, adamcağız ister çıkarır, ister 
çıkarmaz ve hattâ öyle 'bir fiyat ister ki, fuel -
oilden daha fazla bir para ister. Fiyatı fazla 
olunca ya fuel - olie dönmeye, veya mukavele
yi feshetmeye mecbur kalırsın. 

Bu şekilde bir özel teşebbüse dayanıp da, 
mukavele yapıp da herhangi bir santral de ku
ramaz. 

Sayın arkadaşlarım, burada bir de, bu mad
denin içerisinde, belki birçok arkadaşların gö
zünden kaçmıştır, belki kaçmamıştır ama, be
nim gözümden kaçmaz; çünkü, benim .mesle
ğim olduğu için madencilikte bunun inceliğini 
bilirim. Meslekle de pek ilgisi yok. Maddede 
diyor ki, «(Bakanlar Kurulunca karar verilen 
linyit yatakları (Devlet tarafından doğrudan 
doğruya veya özel sektörle ortaklaşa işletilir.» 

Şu, «veya özel sektörle işletilir» sözcüğü ar
tık ya umum (müdürle olan iyi münasebete ve
ya Bakanla olan iyi münasebete dayalı olarak 
ki, meselâ Devletin '% .15 hissesi vardır, % 85'i 
özel teşebbüsündür; tabiî bir ortaklık kurar
larsa, kurmazlarsa böyle bir şey yok, sözlerim 
kuranlar için, % 15 ortaklığı vardır, Devletin 
imkânları fazladır, teknik program yapılacak 
ki, onların çoğu yıllık program nasıl yapılacak, 
bilmezler, özel teşebbüste bunu bilen belki bir
kaç tanedir. Yıllık programlar yapacaklar, ka
mu teşelbbüsünden adamı gitsin, efendim yeraltı 
haritası yapılacak, bir jcometris kamu teşebbü
sünden, bir başka ocaktan gitsin. Efendim, bir 
yerde herhangi bir proje yapılacak kamu te
şebbüsünde yapılsın. 'Efendim, malzeme nok
sandır, kamu teşebbüsünden gidecektir. Bunun 
örnekleri ortak olmadan var. Zonguldak'tan gi
denleri bildiğim için söylüyorum. Ya bir de or
taklık olursa ki, o zaman gitmesine kimse bir 
şey diyemez. Denildiği zaman da gönderildi ve 
yapıldı. Denilmeyeceği zaman ki, % 5 gibi çok 
küçük 'göstermelik bir ortaklığı vardır, demek 
ki, bu şekilde her şey kamu teşebbüsünden bek
lenecektir. 

Öteden bir kanun yaptık, yabancı sermaye 
gelecek, söz sahibi olacak, yabancı sermaye 
ruhsat alacak, memleketimizde çalışacak, hem 
de tecrübe kazanacak, beriden özel teşebbüs de 
ortaklığa girerse, özel teşebbüsün noksanı olan 
şeyler ki, bunlar bütün özel teşebbüsler için ek
sikliktir, ekserisinde bir mühendis vardır, bu 

mühendis işletme ve istihsal ile ilgilidir. Bunun 
projesini yapacaktır, bir kuyu yapılacak proje 
maliyet hesapları ister, bir galeri 3rapılacaksa 
bunun hesapları günleri alır bir teknik eleman 
için. Bunları, bu «veya» kelimesi altında Dev
letin imkânlarını özel kesim ortaklığına taşımış 
olacağız. 

Bu da kanıma göre çok büyük bir mahzur
dur. 

Memleketimizde yeteri kadar linyit envan
teri yapılmıştır. Tahminime göre linyit envan
terleri de çıkmıştır. Bu hususta elimizde Al
manların ortak »olduğu ve verdiği Türkiye 
Enerji Politikasında var. Daha evvel benim 
söylediğim Türkiye'nin yine 1968 de enerji ra
poru vardı, onda vardı, ona nazaran bu 1970'in-
ki daha tekemmül etmiş, en son aldığım rakam
larda hüyük bir değişiklik yokr nihayet on, on-
beş milyon. Fakat, değişmeler, bulunmuş olan 
bir sahanın etrafında yeni bulunmuş bir saha 
da yok, demek ki bundan sonra, bu kanunu çı
kardığımız zaman bakacağız, mikroskopl , ara-
yacağız, birisi bir 30 - 40 milyon tonluk bir lin
yit yatağı bulursa, iktisadî midir, değil midir, 
bunu kamulaştıracağız ki, bu da bence hayal
den ileri gitmeyen bir düşüncedir. 

Şimdi sayın milletvekilleri, biz burada ka
mulaştırmadan bahsediyorsak, yukarda izah et
tiğim nedenlerden dolayıdır ve bâzı haklı ne
denlere dayandığı için söylüyoruz. Yoksa, no 
yabancı sermaye düşmanıyız, ne de özel sektör 
düşmanıyız. Bu hususta Ege Bölgesi Maden İş
çileri Sendikası ve bütün Türk - İş, Türk Ma
den Federasyonu ve Ege Bölgesi Maden İşleri 
Sendikası ve bütün sendikalardan ve mühendis 
topluluklarından mektup aldım, yazı aldım. 
Bunlar içersinde Ege bölgesinden aldığımda en
teresan bir yazı var, okumak isterim. Bu yazı, 
büyük Atatürk'e ait bir yazıdır ve Türk - İş 
Beşinci büyük kurultay raporunun 38 mci say
fasında bulunmaktadır. 

Atatürk diyor ki; «İktisadî siyasetimizin 
mühim gayelerinden biri de umumî menfaatları 
doğrudan doğruya alakadar edecek iktisadî 
müessese ve teşebbüsleri malî ve fennî kudre
timizin müsaadesi nispetinde Devletleştirmek
tir. Ezcümle topraklarımızın altında yatan ma
den hazinelerimizi az zamanda işleterek milleti
mizin menfaatma açmak da ancak bu husus 
sayesinde kabildir.» 

63 — 
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Yani »ayın milletvekilleri, bu yalnız benim 
veya benim mensup olduğum partinin değil, he
pimizin tanıdığı büyük Atatürkün de kamulaş
tırma hususundaki sözlerinde mündemiçtir. 

Son olarak bir hususu belirteceğim. Bugün 
gerek özel, gerek kamu teşebbüsünün linyitler 
üzerinde müşterek bir dertleri vardır. Bu d'ert 
te, istihsal edilen linyitlerin '% 4ü'a kadar toz 
ihtiva etmesi ve bu tozun değerlendirilememe-
eidir. 

Şayet bu madde değiştirilir ve Hükümete 
yetki verilirse, bu büyük maden sahalarının, 
linyit sahalarının '% 40 nispetindeki tozu da 
elektrik santralları kurulmak sureliyle kıymet
lendirilmiş olacaktır ki bu bir nevi Türkiye'de
ki linyit rezervini, linyit istihsalini '% 40 ora
nında arttırmak demektir. Çünkü şimdilik bu 
.% 40 tozdan istifade edilemiyor. 

Yine bir elektrik santralı, 150 megavatlık 
bir elektrik santralı 700 - 750 milyon lira ile 
kurulabiliyor. Böyle bir santralı da güvenilir 
bir rezerv olmadığı müddetçe bu da kurulama
yacağına göre, yine az evvel söylediğim gibi bu 
anadde yürürlüğe girdikten sonra değil, daha 
evvel elinde olanlara da şâmil tutulması lâzım
dır. Aksi takdirde yine dediğim gibi, bu madde 
ölü olarak çıkar, işlemez ve hiç bir geçerliliği 
olamaz. 

Son olarak, burada sayın 'eski Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı, bu madde, üçüncü plân 
gerçeklerine göre hazırlanmıştır, dediler. Biz, 
Üçüncü Plân gerçeklerine aykırı olduğunu id
dia etmiyoruz ama, iddia ettiğimiz taraf, üçün
cü Plân hedeflerine göre hazırlanan bu madde, 
memleket gerçeklerine aykırı bir maddedir. 
Memleket gerçeklerine uygun olmayan bir mad
dedir. Bunda ısrar ediyoruz ve haklı olduğu
muza inanıyoruz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
na Sayın Hamdi Hamameıoğlu. 

M. G. P. GRUBU ADINA HAMDİ HA-
MAMCIOĞLU (Afyon Karahisar) — Muhterem 
arkadaşlarım, maden reform kanun tasarısının 
gerek tümü üzerinde, gerek 13 ncü maddesi 
üzerinde grubum adına beyanatta bulunurken 
ım-c&eleyi özel teşebbüs mü, yoksa kamu kuru
luşları mı şeklinde ele almanın bâzı sakıncala
rı olduğunu arz ve ifade 'etmiştim. 

Bu konuya tekrar giııınekte fayda mütalâa 
etmiyorum. Ama, samimiyetle ifade etmek lâ
zım gelirse, bugün Türkiye'nin bir ifrat ve tef
ritler içerisinde -olduğunu iddia etmek, zanne
derim mübalağalı bir görüş değildir. Bu örnek 
olsun diye arzetmek isterim - Bugün bırakınız 
elektrik enerjisi üretimi için linyitlerin özel te
şebbüs veya kamu sektörü tarafından işletilme
sini, normal ve sade vatandaşın yakacağı kö
mürü, Kömür Tevzi Müesseseleri 250 liraya ka
dar evinize teslim imkânına mâlik olmasına 
rağmen, özel teşebbüsten dalha kötü kaliteli bir 
kömürü 400 liradan aşağıya almak imkânı yok
tur. 

Şimdi, biri 250 liraya verir, diğeri 400 lira
ya verir ifratla tefrit arasında bocalıyoruz di
ye arz etmiştim, ama 2,5 - 3 ay evvel Kömür 
Tevzi Müessesesine kömür paranızı depo eder
siniz, kömür zamanında gelmez 400 lira veya 
üzerinde özel teşebbüse bir telefonla sipariş ve
rirsiniz gelir. Şimdi bir tarafta ucuzluk, bir ta
rafta pahalılık, bir tarafta zamanında yetişti-
remerae, bir tarafta süratle nakil ve temin im
kânlarını gözönüne aldığımız zaman hakikaten 
özel teşebbüs mü, yoksa kamu teşebbüsü mü 
fikrine '% 100 haklı bir neticeye varmak ve hü
küm vermek imkânından maalesef mahrum bu
lunuyoruz. 

Muhtelif vesilelerle de arz etmiş (olduğumuz 
'gibi; bugün Türkiye'de Devlet çarkının hem 
pahalı, hem de yavaş işlediği bir vakıadır. Şim
di bu kanunun evvelki ek geçici maddesini ele 
aldığımız zaman endişe ediyoruz, kamu teşeb
büsüne kömürleri tamamen verdiğiniz takdirde 
yine israf, lüks, ihmal ve yavaş dönen bir çark
la karşı karşıya mı kalacaksınız, yoksa özel te
şebbüste kalsın daha süratli bir işleyişe imi ka
vuşacaksınız? İşte bunun ikisinin ortasını bul
mak maalesef mümkün olmuyor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, ilk bakışta ge
çici komisyonun kabul etmiş olduğu 3 ncü mad
de ile eski 5 nıei maddeyi karşılaştırdığımız za
man, arada özellikle tatbikat bakımından bü
yük sakıncalar doğurabilecek bâzı mahzurları 
gözden kaçırmamak gerekiyor. 

Yüksek müsamahanıza sığınmak suretiyle 
Hükümet tasarısındaki 1 nei maddeyi bir ilaha 
okumakta fayda mülâlhaza ediyorum : «Türki
ye .Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan bütün 
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maden kömürü ve bor tuzları, borun her türlü J 
alkali ve toprak alkali birleşikleri madenleri
nin aranması ve işletilmesi sermayelerinin ta- I 
mamı Devlete ait Kamu İktisadî Kuruluşları 
ile gelirleri genel bütçeden (karşılanan ve ka
nunla kurulmuş bulunan kuruluşlara ayrılmış
tır» deımek suretiyle açık deyimle topycikûn bir 
Devletleştirme hükmü getirmiştir. 

Ancak kömür cevheri.için 2 nci fıkrada is-
ıtisnai bir hal derpiş etmiş; «Bu kuruluşlar ni
celik ve nitelikleri bakımımdan kendileri tara
fından işletilmelerinde lüzum ve zaruret bulun
mayan önemsiz maden kömürü yataklarını bel
li plân ve projelere bağlamak ve bu hususta 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından izin 
almak şartıyle Maden Kanunun 13, 62, 64 ncü 
maddelerinin yetkili kıldığı diğer gerçek veya 
tüzel kişilere de işlettirebilirler» demek sure
tiyle ilk nazarda Hükümet tasarısının ek 5 nci 
onaddesinin 2 nci fıkrası ile, müzakere konusu 
lolan ve geçici komisyonunun kabulü ile huzu
runuza getirilen eik 3 neü madde arasında bir 
paralellik görürsünüz. 

Ancak 3 ncü maddenin evvelemirde birinci 
sakıncalı tarafı, muğlâk bir madde oluşudur. 
«Elektrik enerjisi için kullanılmasının zorunlu 
lolduğunu veya yurt ekonomisine uygun ve ve
rimli biçimde işletilmediğine ilgili bakanlığın 
ve Devlet Plânlama Teşkilâtının görüşü alına
rak Bakanlar Kurulunca (karar verilen linyit 
yatakları Devlet tarafından doğrudan doğru
ya» bu kısma kadar da bir bakıma Devletleştir
meden bahsetmek mümkündür. «Veya (ki bu 
demin arz etmiş olduğum gibi Hükümet tasarı
nın ek 5 nci maddesinin 2 nci fıkrasına paralel 
bir durum arz ediyor) özel sektörle ortaklaşa 
işletilebilir». 

Değerli arkadaşlarım; şimdi özellikle kömür I 
üzerinde reform kanununun ne getirdiğini an
layabilmek için nâçiz kanaatimiz odur ki, Hü-
.kümet tasarısındaki ek 5 nci madde ile, Geçici | 
Komisyonda kabul edilmeyen ek 6 nci maddesi
nin 1 nci fıkrasının birlikte mütalâa etmek zan
nediyoruz ki bu kamu sektörüne linyitlerin ak
tarılması bir mâna ifade edecektir. O bakım
dan bu fıkrayı da okumakta fayda görüyorum: 
«Bu gibi maden kömürü haklarını geriye almaya 
ve bunları ek 5 nci maddenin 1 nci bendinde 
gösterilen nitelikteki kuruluşlara devir ve inti- I 
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kal ettirmeye Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
yetkilidir. 

Almış sırası ve şartları Bakanlıkça tespit edi
lir» demek suretiyle bu iki madde arasına bir 
bütünlük ve bir mâna ifade eder halde tedvin 
edilmiştir. Geçici Komisyonun kabul şeklinde; 
«elektrik enerjisi için kullanılmasının zorunlu 
olduğunu veya yurt ekonomisine uygun ve ve
rimli bir biçimde işletilmediği ilgili Bakanlığın 
ve Devlet Plânlama Teşkilâtının görüşü alınarak 
Bakanlar Kurulunca karar verilir» denmiştir. 

Biraz evvel bu tür işletmelerin kamu kuru
luşlarına veya Devlet kuruluşuna alınması için 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı münhası
ran yetkili ve selâhiyetkâr kılınmış olmasına 
rağmen, bu maddede Devlet Plânlama Teşkilâ
tının görüşü ile beraber Bakanlar Kurulunun da 
kararma vabeste kılmıştır, burası pek önem arz 
etmiyor. Yalnız calibi dikkat olan taraf; ek 
3 ncü madde yürürlüğe girdiği zaman şimdiye 
kadar alınmış arama ve işletme ruhsatnamelerini 
haiz özel teşebbüsün elindeki linyit ve sair ma
den kömürlerine Devlet el koyacak mıdır, ran-
tabl işletilmemesine rağmen koymayacak mıdır? 
İşte ek 3 ncü madde bunu derpiş etmiyor ve 
eksik bırakmış oluyor. 

Diğer bir nokta ise; değerli arkadaşım Hü
seyin Baytürk; «özel sektör ile ortaklaşa işleti
lebilir» kaydından endişe izhar ettiler, Değerli 
arkadaşlarım, her şeyde hüsnüniyet, vatansever
lik, millî menfaatleri her şeyin üstünde tutmak 
asıldır. Aksi sabit olmadıkça buna inanmak ve 
güvenmek zorundayız. Bu tip linyit yatakları
nın Devlet tarafından işletilmesi ek 3 ncü mad
dede kesin karara bağlanmış «veya» demek su
retiyle, özel teşebbüsle işletilmesi hususu Hükü
metin tamamen takdir ve inisiyatifine bırakıl
mıştır. 

Maddenin en büyük sakıncası; bu madde yü-
rürülüğe girdiği zaman özel teşebbüs tarafından 
aranma veya işletme ruhsatı alınmış faal veya 
gayri faal maden yataklarına da (gerçi kabul 
edilmemiş olmakla beraber) ek 5 nci madde ve 
onu itmam eden 6 nci maddenin 1 nci fıkrası 
şartları içinde Hükümet el koyma hakkını haiz 
olacak mıdır, olmayacak mıdır ? İşte bu husus 
mucibi münakaşadır. Kanımız odur ki, bu mad
de başlıca mahzuru ile bu noktadan eksiktir, sa
kıncalıdır. 
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Bu hususu Millî Güven Partisinin görüşü ola
rak takdirlerinize arz ediyorum. Saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 
Sayın Mehmet Turgut, buyurunuz efendim. 

D. P. GEUBU ADINA MEHMET TURGUT 
(Bursa) — Muhterem arkadaşlarım; 

Bu maddeye olan itirazlarımızı iki noktada 
toplayacağım: Birincisi; şekil bakımındandır. 
Çünkü şekil bakımından madde iyice tetkik edil
diği zaman görülecek ki, son cümlede «veya 
özel teşebbüsle ortaklaşa işletilir.» diyor. Ortak
laşa işletilir demek, «bir o, bir o işletir» demek
tir. Eğer ortak olarak işletilirse, mâna bu ise, 
bu cümle bu mânada konmuşsa düzeltilmesi lâ
zım. -Çünkü «ortaklaşa işletilir,» hiçbir şekil
de «ortak olarak işletilir» mânasına gelmez, iki 
sene özel teşebbüs işletir, iki sene Devlet işletir 
manasınadır, ortaklaşa işletir... Madde eğer özel 
teşebbüsle ortak olarak işletilir şeklinde düşü
nülmüşse, o şekilde düzeltilmesi lâzım. 

İkinci husus, maddenin ruhuna itiraz ediyo
ruz. 

Elektrik enerjisi için kullanılması zorunlu 
olan veya yurt ekonomisine uygun ve verimli 
biçimde işlctilmediğine Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı ile Plânlamanın fikrî alındıktan 
sonra Bakanlar Kurulu karar verecek. 

Muhterem arkadaşlar, bu madde tam mâna-
siyle tavizkâr bir maddedir. Hükümet tama
miyle bunun zıddı bir madde ile gelmiştir. Bü
yük parti, tamamiyle ona zıt bir fikirdedir. Öyle 
bir tavizkâr husus bulunmuştur ki, biraz o bir 
yere gelmiş, biraz o bir yere gelmiş ve bu madde 
bu şekilde kurulmuş. 

Bu şekliyle de bu madde ne Hükümetin ge
tirdiği şekliyle düşünülen faydayı getirecektir, 
ne de büyük partinin düşündüğü şekilde bu 
madde tamamiyle kaldırılmış olarak, düşünülen 
faydayı getirecektir. Bu madde böyle tavizkâr 
bir hale gelince, aslında tamamiyle zararlı bir 
madde olmuştur. 

Esas konuya geçmeden bir konuyu dile ge
tirmek isterim. Bir arkadaşım, «Türkiye ifrat 
ve tefritler içindedir,» dedi. Doğru. Türkiye if
ratlar tefritler içinde ama, aynı zamanda Tür
kiye tâvizler içindedir. Tâvizler içinde olduğun
dan dolayı da bir türlü problemler halledileme-
mektedir. 

Yine bir arkadaşımız, «hususî teşebbüs 400 
laraya satıyor, Devlet 250 liraya satıyor; hususî 
teşebbüs telefon ediyoruz kömür geliyor, Dev
lete üç ay evvel para yatırıyoruz, kömür gelmi
yor,» dediler. Bunların hiçbirisi ne hususî te
şebbüsün müdafaası için ne Devletin müdafaası 
için misâl olamazlar. Türkiye'de aslında Dev
let hâkem rolünde olsa, Türkiye'de aslında Dev
let, ne yaplıdığı zaman işlerin nasıl yürüyeceğini 
iyi tespit etse ve iyi bilse bu iş hususî teşebbüsün 
elinde çok daha ucuza, çok daha çabuk, çok da
ha vatandaşın lehine işletilir kanaatindeyiz. 

Gelelim maddeye : 

Bugün Türkiye'de linyitler aşağı - yukarı 
bilinmektedir. Türkiye'nin maden sahasında en 
çok araştrıma yaplımış, hususî teşebbüs girmiş, 
Devlet girmiş, işletmelerin de aşağı - yukarı en 
büyük olduğu sahalardan birisi linyit sahasıdır. 
Bilinmektedir. Neyin iktisadî işletildiği, neyin 
gayriiktisaclî işletildiği de bilinmektedir. Durum 
böyle olduğuna göre, bu madde öyle tes
pit edilmiştir ki, bu maddeye göre ne yapılacak? 

Bu maddeye göre şu yaplaıcak: Hakikaten 
bütün bunları devletleştirmek isteyen bir Hü
kümet iktidara geldiği zaman hepsini devletleş-
tirecek. Bunları devletleştirmek istemeyen bir 
parti iktidara geldiği zaman devleti eştirmeye
cek. Yalnız şu olacak; devletleştirmek isteyen 
kaynaklar o iktidarın karşısına çıkacaklar; «Şu
nu devletleştirmediniz; kömür sıkıntısı mı var; 
niçin devleti eştirmediniz? Kömür pahalandı mı; 
devletleştirmediniz? Enerji sıkıntısı mı var; ni
çin devletleştirrnediniz?» diye o iktidarı çalış
maz hale getireceklerdir. O bakımdan, tavizkâr 
politikayı bir tarafa bırakıp, kanaatimiz ne ise 
onu ortaya koymalıyız ve maddeleri bu kanaat
lerimize uygun şekilde burada düzelterek çıkar
malıyız. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet zaten üstün
de büyük yükü olan bir teşekküldür. Bugün 
Devlet yatırım için kendinden beklenen hizmet
leri görmek için para bulamamaktadır. Bütün 
dünya, Devletin bu güçsüzlüğünü, Devletin bu 
imkânsızlığını bilmiş, öğrenmiş, tetkik etmiş ve 
bu sahaya hususî teşebbüsten, yabancı sermaye
den, kooperatiflerden, nereden bulursa bulsun, 
bu sahaya yeni sermaye akını getirmek için teş
vik tedbirleri getirmektedir. Türkiye aksine, 
bizim Devletimiz hiçbir şekilde onlardan daha 
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paralı Devlet olmadığı halde, kendi üzerine bir 
miktar daha yük yükleyip hususî teşebbüsün, 
yabancı sermayenin bu sahadan kaçmasını ve bu 
sahaya birtakım el atıp, belirli birkaç sahayı 
alma yolundadır. Biz Devletin üzerine daha 
fazla yük yüklememek için de bu maddenin dü
zeltilmesi taraftarıyız. 

Linyitler devlctleştirildi. Linyitler devlet-
leştirildiği zaman göreceksiniz ki, buradaki hü
kümler son derece sübjektiftir. Yani şu işlet
me memleketin menfaatine mi işletiliyor, yoksa 
memleketin menfaatinin zıddına mı işletiliyor? 
Bu hususta karar vermek o kadar güçtür ki. 
Bu kararı verecek ne teknisyen, bu kararı vere
cek ne idareci objektif ölçüleri bulamayacaktır. 
Birtakım hissi sloganların, birtakım hesapsız ki
tapsız propagandaların tesirinde bu işler yürü
yecektir. Bu bakımdan, korkarım ki, bir kıs
mını ekonomik işletilmiyor diye, bir kısmını 
enerji istihsal edeceğiz diye linyitleri devletleş-
tireceğiz; şimdi sadece bâzı bölgelerin köylerin
de yakılan tezek, şehirlerimiz için de bulunmaz 
bir meta haline gelecektir. 

Bu madde, bilhassa linyit sahasında modern 
işletmelerin kurulmasına mâni olacaktır. Çünkü 
bugün elektrik için Kütahya bölgesindeki lin
yitleri devletleştirmeye kalkacağız, yarm • Ço
rum bölgesindeki linyitlerin devlctleştirilmeye-
ceğine dair hiçbir madde yoktur. Bugün Kü
tahya bölgesinde bir santral kurmayı düşünür 
Devlet, o bölgenin linyitlerini devle tleştirir; 
bundan beş sene sonra Çorum bölgesine bir sant
ral kurar, o bölgenin linyitlerini devletleştirme
ye kalkar. Bu korku içerisinde olduğu için de 
biz herhangi bir yerde devletleştirmeye başladık
tan sonra, linyit sahasına Türkiye'nin hiçbir ta
rafında hiçbir kimse para yatıramaz. Çünkü 
günün birinde kendisinin işletmesinin de dev
letleştirileceği korkusu içerisine girer. Para ya-
tıramayacağına göre de modern işletme, verimli 
işletme, randımanlı işletme kurulmaz, mevcutlar 
da, yeniden ilâveler yapmadığı için kendilerini 
yenileyip modernize edemezler ve onlar da bir
kaç sene sonra eskidikten sonra bu defa onları 
da randımansız çalışıyor, verimsiz çalışıyor diye 
devletleştirmek mecburiyetinde kalırız. 

Muhterem arkadaşlarım, yine bu maddeye 
göre küçük işletmelerin hemen hepsini, randı
manlı işletilmiyor diye devletleştirmek imkânı 

vardır. Halbuki bu küçük işletmeler hususî te
şebbüs tarafından işletiliyor. Kâr ediyorlar, 
Devlete vergi veriyorlar. İstihdam yaratıyorlar, 
işçi çalıştırıyorlar ve linyit çıkarıyorlar, Türki
ye'nin linyit ihtiyacının bir kısmını temin edi
yorlar. Bunlar Devletin ölçüleriyle hesap edil
diği zaman, Devletin teknisyenlerinin zihniyetiy
le hesap edildiği zaman bunların hepsi gayri ik
tisadidir randımansız işletmedir denebilir.. Size 
buna ait bir tek misâl vermek isterim. 

Vaktiyle, bugün Adıyaman petrolleri, diye 
işletilen bir saha vardır. Vaktiyle Türkiye Pet
rollerine müracaat edilmiştir, Amerikan şirketi 
tarafından. Biz size bunu bırakıyoruz, uzun va
deli bize şu fiyatı verin, bu sahayı size bırakıyo
ruz demişlerdir. Türkiye Petrolleri oturmuş bu
nu etüt ettirmiştir ve bu saha işe yaramaz, bu 
saha gayrüktisadidir, bu sahada verimli işlet
me yapılamaz» diye reddetmiştir. Amerikan 
şirketi, gitmiş, bunu bir özel teşebbüse vermiş
tir, Özel teşebbüs almıştır, bugün bu işletmeyi 
geliştirmiştir, işletmektedir. Ve bu işletmede! 
muhterem arkadaşlarım, 280 kişi çalışır, Türki
ye Petrollerinin Batman tesislerinde üç bin ki
şi çalışır. Bu 280 kişi ile çalışan işletme, Tür
kiye Petrollerinin üç, bin kişiyle çalıştığı işlet
menin 1/4'i kadar petrol çıkarır. Bu da, Devle
tin ve hususi teşebbüsün bakış açısını, randı
man ölçüsünü, hesap ölçüsünü gösteren çok gü
zel bir misâldir. Bunu tetkik eden arkadaşla
rım göreceklerdir. 

Gelelim, bir parti sözcüsü arkadaşımın, 
«Atatürk de böyle istiyordu» iddiasına. Şimdi, 
arkadaşlarım, Atatürk, böyle, bir kanun tasarı
sının ek maddesine kadar inmemiştir. Ve Ata
türk'le bunun hiçbir alâkası yoktur. Atatürk 
ne göstermiştir? Atatürk, hedefi göstermiştir. 
Atatürk ne diyor? «Yeraltı kaynaklarımızı, 
memleketin menfaatine en kısa zamanda işlete
lim» diyor. Atatürk bir ölçüde metodu da gös
termiştir; ama onun ölçüsünü de koymuş; 
«Malî ve teknik imkânlarımız nispetinde» di
yor. 

Şimdi, Devletinizin parası varsa, Devletini
zin yatırını yapacak bol parası varsa, Devleti
nizin teknik gücü varsa, Devletinizin mütehas
sısa verecek bol parası varsa gelin, devletleşti-
relim; ama bu yok. Bu olmadığma göre, eğer 
hakikaten samimî isek, hakikaten bu memle-

rr 
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kette madenlerin, Türkiye'nin kalkınmasının 
•emrine verilmesini istiyorsak, bütün güçlerden 
istifade etmenin yollarını bulmalıyız. Yoksa, 
birtakım sloganların tesiriyle, birtakım hesap
sız, kitapsız, ölçüsüz iddiaların tesiriyle, bu ka
nun tasarıları bu Yüce Meclisten böyle çıkarsa, 
göreceksiniz, Türkiye önümüzdeki yıllarda - bir 
defa daha söyledim - petrolsüz kalacaktır, kö-
mürsüz kalacaktır, yakaca'ksız kalacaktır, ener-
jisiz kalacaktır. İddia edildiği giıbi, bir gün 
enerjisiz kalırsa, o, şu hükümetin bu hükümetin 
değil, Türkiye'de mevcut olan; fakat karşısı
na cesaretle çıkılmayan birtakım sloganların, 
Türkiye'nin imkânlarına, Türkiye'nin şartları
na uymayan birtakım zihniyetin eseridir. Bu
nun karşısına Yüce Meclis cesaretle çıkarsa, 
bilgi ile çıkarsa, bu meseleler hallolur; fakat 
böyle tavizkâr maddelerle, tavizkâr kanunlarla 
bu meselelerin içinde kaybolur gideriz. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Osman Tan. 
OSMAN TARI (Balıkesir) — Sayın Baş

kan, ben 4 ncü maddede konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Zekeriya Kürşad... Yok. 
Sayın Turhan özgüner... Buyurun. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, saym arkadaşlarım; 
Evvelâ, en son söylemem icabeden bir hu

susu, son konuşmacının, Cumhuriyet Halk Par
tisi sözcüsüne tarizinden sonra en öne almayı 
gerekli gördüm. 

Saym Turgut derler ki, «Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüsü, Atatürk'ün de isteğine uyarak 
ek 3 ncü maddeyi şöyle çıkarmayı düşünür.» 
ve kısaca dediler ki, «Atatürk ek maddelere 
'kadar inmedi.» 

Kanımız o ki, Atatürk'ün en yüce 'eseri olan 
Yüce Meclisin çıkarmakta olduğu her kanunun 
her madesinde Atatürk'ü yaşatmalıyız ve ek 
madde deyip hafife almayınız. Bu ek madde, 
şüphesiz, reformun anaçizgilerinden birini çize
cektir. Bunu, şüphesiz, kanımca Saym Turgut 
da bu anlamda gözömünde tutsaydı, tarizi bu 
cepheden yapmazdı. 

Arkadaşlarım, Atatürk kapitülâsyonlara 
karşı olmuştur. Atatürk'ün, kapitülâsyonlara 
karşı olduğu münakaşa götürmez. Ama geliniz 
bunun münakaşasına gitmeyelim, Yüce Meclis
te bir tek üye, kapitülâsyonun, hiçbir zaman, 

taraftarı olamaz. Bu da ortada.. Ne varki, çı
karmakta olduğumuz bâzı maddel'er, adını ne 
koyarsanız koyunuz,. kapitülâsyonun ta kendi
sidir. Devam etmekte olan bir yeraltı servetle
ri yağmasını, devam ettirmek mi istiyoruz? 
Yani, maden kapitülâsyonunu artık bu memle
ketin sınırları dışına mı atmalıyız? Bunun üze
rinde geliniz asgarî müşterekte anlaşalım. 

Şimdi, ek 4 ncü madde böyle çıkarsa ma
den kapitülâsyonu mu bahis konusudur? Za
ten biraz geç de kalmış bir münakaşa sayılabi
lir, Reform adı altında getirilmiş olan bu ka
munun aldığı birçok yaralardan sonra, biç de
ğilse ek 3 ve ondan sonra ek 4 ncü maddeyi 
kurtarmaya çalışıyoruz. Çabamız fayda verir 
mi bilmiyoruz. Ama Yüce Meclisin kararma 
saygılı olacağız şüphesiz. Ne varki, gerçeği söy
lemekten de geri durmayacağız arkadaşlarım. 

Ek 3 ncü madde de, yeraltı servetlerine, 
özel sektörün ve Türkiye'deki yeraltı servet
lerine el uzatmış özel sektörün çoğu yabancı 
sermayedir, artık bu memlekette halem devam 
edebilmesi imkânını eğer madde böyle geçerse, 
mümkün kılacaktır. 

Arkadaşlarım, denilebilir ki, «Bundan evvel
ki maddeler, bu madde veya bundanı sonraki 
madde, özel sektör ve Türkiye'de yeraltı ser
vetlerine özel sektörün daha ziyade yabancı 
sermaye olarak girdiğini görüyoruz, yabancı 
sermaye böylesine devam etse de herhangi bir 
sakunea yoktur.» Kendimizi aldatmayalım iarka-
daşlarım, kamuoyunu hiç aldatamayız. Oscar 
Wdlde'iıı bir güzel sözü var. Oscar Wi:lde der 
ki, «Bir kısım insanı, ilelebet aldatabilirsiniz. 
Bütün insanları bir müddet aldatabilirsiniz. 
Ama bütün insanları ilelebet aldatmak mümkün 
değildir.» 

Şimdi, Türkiye'de bu kamun, reform adı al
tında gelmiştir. Saym gruplardan biri veya 
öbürü, bu kanunu çeşitli noktalarından, kanı
mıza göre yaralamış ve bir ölçüde de Hükümeti 
yanmasında bulmuştur. Adıma bunun, hâlâ re
form diyecektir. Arkadaşlarım, kamuoyu alda-
tılamaz. Bu kanunun geliş sebebi, eski Maden 
Kanununda büyük ölçüde değişiklik yapma 
gereği, 12 Martın gösterdiği hedef istikanve-
tinde, Türkiye'de yeraltı servetlerinden, bü
yük ölçüde, yabancı sermayenin elimi çekebil
mek idi. E, oldu mu bu? Adı hâlâ reform. Çün-
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kü, hâlâ reform olacaktır, adı böyle gelmiş
tir. Aidini değiştirge önergesiyle değiştirsek 
bir şey ifade etmıez, reform olmaktan çık
mıştır, ama. Mâna ve ruhu kaybolmuştur, ge
tiriliş esprisi kaybolmuştur. Tutarsız bir poli
tika içerisinde bir Hükümet de, reform adı 
altında getirdiği bir tasarının böylesine yara
lanmasının karşısında seyirci kalmaktadır. Ve 
Sayın Turgut'a bir ölçüde h'ak verdim; net bir 
politika lâzım. Hakikaten, şu grupa veya 
bu grupa tariz değil, nöt bir politika lâzım
dır. Ben de o kanıdayım; ama Hükümet net 
politika içinde değil, nötr bir politika için
dedir. Nötr bir politika, tutarsız bir politika
dır, geleceği, endişe ile karşılayacağımız bir 
politikadır, çizgisi belirsiz bir politikadır. 

Arkadaşlarım, şimdi hukuk tekniği bakı
mından, madde üzerindeki unsurların müna
kaşasına geçelim. Ek madde 3, iki unsuru ele 
alıyor. Birinci unsur; «elektrik enerjisi için 
kuullanılmasmın zorunlu olduğuna» - «ol
duğu» denilmiş, tabı hatasıdır her hâlde, «ol
duğuna» olacak, işaret ettim kendilerine - veya 
- ikinci unsur başlıyor - «yurt ekonomisine 
uygun ve verimli biçimde işletilmediğine ilgili 
bakanlığın, Devlet Plânlama Teşkilâtının gö
rüşü alınarak, Bakanlar Kurulunca karar ve
rilen linyit yatakları Devlet tarafından doğ
rudan doğruya veya özel sektörle ortaklaşa 
işletilir.» 

Şimdi arkadaşlarım, linyit yatakları, iki 
unsur meveu'dolduğu takdirde, ilgili bakanlı
ğın ve Devlet Plânlama Teşkilâtımın görüşü 
alınarak Bakanlar Kurulunca işletilir, ya 
da özel sektörle ortaklaşa işletilir. «Özel sek
törle ortaklaşa yahut doğrudan doğruya Dev
let işletir» kısmını sonraya bırakarak, bu iki 
unsurun üzerinde durmak lâzım. Birinci un
sur şöyle; «elektrik enerjisi için kullanılması-
mın zorunlu olması.» Demek ki, bir linyit ya
tağının Devletleştirilmesi, Devlet tarafından 
işletilmesi, ya da özel sektörle ortaklaşa işle
tilmesi için ilk unsur, «veya» ile ayrılıyor 
çünkü, elektrik enerjisi için kullanılması zo
runlu olacak, bu bir. Bu olmaz, öbür unsur 
olur. Ne olur? Yurt ekonomisine uygun ve ve
rimli biçimde işletilmediği anlaşılmış olacak. 
Şimdi arkadaşlarım, bu iki unsuru teker teker 
ele alırsak; ki, bazan iki unsur bir arada olur, 

bu iki unsuru teker teker ele alırsak, Devlet
leştirmenin gereği kendiliğinden ortaya çıkı
yor. Neden, yurt ekonomisine uygun ve ve
rimli biçimde işletilmediği anlaşılmış olduğu 
ve elektrik enerjisi için kullanılması zorunlu 
olduğu anlaşılmış olan hallerde hâlâ biz bir 
özel sektörün işletilmesine taraftar olalım? Bu 
anlaşılmış artık. Yani, özel sektöre taraftar 
olup olmamak münakaşası ayrı. Ama, özel 
sektörün linyit yatakları gibi çok değerli bir 
yeraltı servetinin işletilmesinde, hele elektrik 
enerjisi için kullanılması zorunlu hali bir 
yana, özellikle yurt ekonomisi için uygun ve 
verimli biçimde işletmediği meydanda olduğu 
halde, biz hâlâ Özel sektörü bir ölçüde yerinde 
bırakalım.. Nasıl bırakalım? Ortaklaşa. Haki
katen, ortaklaşa, Sayın Turgut'un dediğine 
iştirak ederim, ortaklaşanm anlamı değişik ar
kadaşlarım. Devletle özel sektör me suretle or-
taklaşır? O zaten anlamsız ama hiçbir şekil 
ve surette yurt ekonomisine yararlı olmayan 
biçimde işletildiği sabit olan bir özel sektö
rün o işletmesine Devletin de ortak olması hali 
dahi olsa, taraftar olmamak lâzımdır arkadaş
larım, Taraftar olunduğu takdirde ne olur? O 
zaman şüphesiz tespit edilen, Devlet Plânlama 
Teşkilâtı, ilgili bakanlık ve Bakanlar Kurulu 
tarafından tespit edilen yurt ekonomisine ay
kırı biçimde işletilmenin devamı isteniyor an
lamına gelir ki, bu reform adı altında ge-
'tirdiğimiz bu kanunum bu maddesinin böyle 
geçmesiyle kimseyi aldatamayız, kamuoyuna 
hakikaten inanç veremeyiz arkadaşlarım 

Sözlerimi şöyle bağlamak isterim : Yeral
tına hâkim olamayan uluslar, yerüstüne hâkim 
olamazlar arkadaşlarım. Bunu başka madde
lerde de söyledim. Geliniz bir grup taassubu-
bundan vazgeçelim, millî menfaatler taassu
bunda zaten müşterekiz. Ancak, bunu mad
delere dökelim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö
rüşecek milletvekili?.. Yok. 

Bu hususta daha evvel verilmiş bir öner
geniz var Sayın Baytürk. Tahmin ediyoruz 
3 ncü madde ile ilgilidir. Çünkü, numara kon
mamış olup «Ek Madde» diyor. Bu madde 
müzakeresinde işleme koymayı düşünüyoruz. 
Bir kere okutayım efendim. 
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Madde üzerinde iki önerge vardır, biri Sa
yın Turhan Özgüner'in sarahatla, birisi de Sa
yın Baytürk'ün «Ek Madde» deyimi üzerinde. 
Okutup sizden sorduktan sonra işleme koyaca
ğım Sayın Baytürk. Acaba bununla mı ilgili?.. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — 
•—Evet efendim. 

BAŞKAN — Önergeleri okutuyorum efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Madencilik kanunu ta
sarısına .aşağıdaki maddenin «Ek madde» ola
rak eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Gerekçesi sözlü olarak arz 'edilecektir. 
Zonguldak 

Hüseyin Baytürk 

«Devletçe işletilecek madenler : 
Ek madde — Maden Kanunu kapsamına 

giren madenlerden fosfat, maden kömürü ve 
bor tuzu madenlerinin aranması, işletilmesi ve 
üzerlerinde hak iktisabı hususlarında aşağıdaki 
hükümler uygulanır. -

1. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bu
lunan bütün maden kömürü, fosfat ve Bor 
tuzları, Bor'un her türlü alkali ve toprak alkali 
birleşikleri madenlerinin aranması ve işletil
mesi, sermayelerinin tamamı Devlete ait kamu 
iktisadî kuruluşlarıyle gelirleri genel bütçeden 
'.karşılanan ve kanunla kurulmuş bulunan kuru
luşlara ayrılmıştır. 

2. Ancak, bu kuruluşlar nicelik ve nitelik
leri bakımından kendileri tarafından işletilm'e-
lerinde lüzum ve zaruret bulunmayan önemsiz 
maden kömürü ve fosfat yataklarını belli plân 
ve projelere bağlamak: ve bu hususta Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından izin almak 
şartiyle Maden Kımununun 13, 62, 64 ııeü mad
delerinin yetkili kıldığı diğer gerçek veya tüzel
kişilere de işlettirilebilirler. 

3. Bu kanunun yürürlüğe konulduğu tarih
ten itibaren gerçek veya özel hukuk tüzelkişi-
leriyle birinci bent hükmü dışında kalan kamu 
tüzelkişileri maden kömürü ve Bor tuzu ma
denleri üzerinde tekaddüm, arama, işletme ta
lebi veya işletme hakkı elde edemezler. 

4. Bu kanunun yürürlüğe konulmasından 
önce maden kömürü üzerinde elde edilmiş bulu

nan haklar saklı olup Maden Kanunu hüküm
lerine tabidir. Şu kadar ki ; bu kayıt, bunlar 
hakkında ek 6 ncı madde hükümlerinin uygu
lanmasına engel teşkil edemez.» 

BAŞKAN — Sayın Baytürk, bu ek madde 
3'le ilgili değil mi? 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) _ Evet 
3'le ili'gili, linyit kısmı. 

BAŞKAN — Linyit kısmı; ama ayıramıyo
ruz artık. Bunu da işleme koyduğumuz takdir
de muamele tam yürümüş olacak. 

Komisyon katılıyor mu önergeye?... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

ALİ OKSAL (Trabzon) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Kömür 
kısmına katılıyoruz ancak öbür kısımlara katıl
mıyoruz. Çünkü, iki değişik madde ihtiva edi
yor iSaym Başkan. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Komisyon katılmıyor efendim. 
Takririn dikkate alınıp alınmaması hususu

nu oylarınıza, arz edeceğim. Dikkate alınmasını 
kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

İSaym Turhan Özgüner'in önergesini okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 

Ek 3 neü madd'enin metninden, «Doğrudan 
doğruya veya özel sektörle ortaklaşaj» deyimi
nin çıkarılmasını öneriyorum. 

önergemi sözlü olarak da açıklayacağım. 
Saygılar sunarım. 

İçel 
Turhan Özgüner 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

ALİ OKSAL (Trabzon) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Katı
lıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükü
met katılıyor. 

Takririn dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz edyiorum. Dikkate alınmasını 
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kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Ek madde 3'ii oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 4. — İlgili Bakanlığın ve Devlet 
Plânlama Teşkilâtının görüşü alınarak Bakan
lar Kurulu kararıyle Devletçe işletilmesi eko
nomik değerde bulunmayanlar dışında kalan, 
bor tuzu madenleri Devlet tarafından doğru
dan doğruya veya özel sektörle ortaklaşa işleti
lir. 

BAŞKAN — Sayın Osman Tan, buyurunuz 
efendim. 

OSMAN TARI (Balıkesir) — Muhterem 
Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Madencilik Reformu kanun tasarısının tü
mü ve birçok maddeleri Yüce Meclisimizce mü
zakere edilmiş ve karara bağlanmıştır. 

Şu anda, Ek 4 neü maddenin de derpiş et
tiği Boraks konusu hakkında beni huzurunuz
da konuşmaya sevkeden âmil; hem millî ekono
mik varlığımıza ters üstûkaımıcıt vermek »İsteyen 
gayretlere bir cevap vermek, hem de memle
ketimizde mevcut Boraks maden ocaklarından 
ilk araştırmayı yapmış, ilk dıefa ıktiGısal ve 
ihracata başlamış ve bu ürünü işleyen ilk 
asit - borik fabrikası kurulmuş olan Balıkesir 
ilimizi de hassasiyetle ilgilendirdiği için, bu 
kanun tasarısı ve Hükümet teklifinin kabul 
edilmesi halimde en çok zarar görecek, ıstırap 
duyacak bir ilin ımıilletveküli olarak konuyu 
etraflıca iz'an ve ıttılâınnza sunmaya kendi
mi mecbur görmekteyim. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bu madenin (mahiyetine uzak kalmış bâzı 

arkadaşlarıma konuyu izah etmek için yar
dımcı olmak tmaksadryle, müsaadenizle Boraks 
madeni hakkında çok kısa da olsa mahiyetiııd 
tarif etmiek ilsitiyorum. 

Boraks, bir nevi tuz madenlidir. Yemekler
de kullandığımız tuzlar gibi bu maden de Dün
yada hem göllerden, hem de kaya halinde ma
den ocaklarından istihsal edilmelctedilr. Göl 
olarak tabiatta Tübet, Mısır, Amerika'daiki Ka
liforniya gibi kurak ülkelerde «Boraks gölle
ri» adı verilen göllerde bulunur. Yüzyıllardan 
beri «Tutkal» veya «Tenekâr-» adı altında Ti-
betten Avrupaya gönderilen madide aslında 
borakstır. Bilâhare toprak (altında büyük 
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boraks yatakları bulunmuş ve bu yataklardan 
dünyanın mulhtaçolduğu boraks ihtiyacı ma-
dıesrjcliliük bilimi esasları içinde istihsal edilme
ye başlanmıştır., 

İBuigün dünyanın genellik borasit ihtiyacı
na göre üretimi! ve tüfketilmi oı'balama 2 mil-
yom tondur. Bunun 1 milyon tonundan fazla
sını Amerika Birleşik Devletleri kendi geniş 
rezervli ocaklarından üretir. Bu miktarını mu
hlim bir îkmmı kendi memleketleri içkide tü-
ketlflır. Diğer kısanı da ihracedilir. 

ıSovyetler Birliğinin de Uraülar'da geniş bo-
rasıiit ya'baıkları mevcuttur. .Sovyetler senede 
400 bin ton civarında borasit istihsal 'elder-
ler ve büyük bir kasnımı kendi memleketlerin
de tüketirler. Diğer kısmını da ilhnacetmeye 
çalışırlar. 

Dünya üretimi içinde bugünkü imkânlarla 
memleketimizde de bir yılda yaklaşık olarak 
400 bin tama yakın borasit istihsal ediU'mek-
'todir. Dünya ühtiyacmın diğer kısmı» da Çdn, 
Güney Amerika, Hindistan ve İran ülkelerin
den sağlanımaktadır. 

Boraks madeni tabiatta sodyumlu boraks 
ve kalsiyumlu boraks olarak ika birleşik hal
de bulunmaktadır. Sodyumlu olanına «Boraks», 
kalsiyumlu, yani kireçli olanına da «IÇolonıa-
nit» denımektedilr. Bu madenin cins ve terkilp-
lerinin böyje değişlik olmasına nağmen, memle
ketimizde yeıieşımiış bir deyimle tüm bor tuz
larına genellikle borasit denlilımekltedlr. 

Bugün tartışılan 'bu maden cevherinin dün
yada kullanılıdığı yerler şualardır: 

1. Tıpda; asitborik olarak hafif bir an
tiseptik olduğu için, doktorlukta mikrop öl
dürücü olarak kullanılır, 

2. Dericilik sanayiinde, 
3. Mum. sanayiinde; fitillerin sertleşltiril-

melerinde işe yarar. Bu ahvâldeki tuzlara «Bo-
ralt» denilmektedir. 

4. Cam elyafı imalinde. Cam yünü ve ben
zerleri olan tecıiit maddelerimde, 

5. Keten ve benzeri kumaşların aprelen'-
melerinde, 

6. Son zamanlarda çeliğin akıcılığına ko
laylaştırmak üzere Fulspar yerine ikâme nıad-
desi olarak, 

7. Yüksek fırınlarda., 
8. Gübre sanayiinde, 
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9. Termometre ve optik camların imalim
de, 

10. Suyun sertliğini indirdiği için, sa
bun tozu ve deterjan sanayiinde :efc madde ola
rak, 

11. Leh'lıılemıeyi bozan oksitleri erit
tiği için iehimeilikle faydalanmak üzere kul-. 
tanıtmaktadır. 

Bu saydığım sanayi dalları dışında baş
ka hiçbir yerde kullanılmiamaktaıdiir. O kaide, 
bor tuzları stratejik bir madde değildir. Nite
kim 'bilr nıı'ineralin stratejik madde olaıbilme-
sıi için, o maddenin karb sanayiinde kullanılma
sı, istenen nıüktarda bulunmaması, istenen kali
tede 'bulunmaması, istenen zamanida elde edile
memesi şartlarına bağlıdır. 

Şimdi, bütün dünyayı asırlarla ve asırlar
ca besleyecek kapasitede kaliteli bor yaltakla-
Tinın 'memleketimizde 'bu kadar mebzul mik-
tanda bulunması gerçeği karşısında, maksaft-
ilı insanlarla ağızlarından çıkarılan ve son
radan tutmadığı için fiyasko ile ibitıen,, boraks 
madeni stratejik bir maddedir iddiası taıma-
aru'yle yanlış ve kötü maksatla ortaya atılan 
bir iddiadır. 

Türkiye'de boraks ilk olacak bundan tak
riben 95 yık önce Balıkesir'e 40 kilometre me
safede Susurluk ilçesi yolu 'üzerinde iSuiütança-
yırı mievkiindeki ocaklardan istihsal edilmeye 
başlanmıştır. O zamanki anlayışa göre, 80 yıl
lık işletime izni alan bir Fransız firması -Ofcağu 
(bir müddet kullandıktan sonra, bu işin dünya
da ıt'e'k satıcısı -olma çaibasınıda bulunan Ame
rika'nın Borax Comsolitaied Firmasının ingi
liz ortakları olan bir firmaya devretmiş. Bu 
fiıımıa da, bundan 15 sene evveliine kadar bu 
ocağı işletmiş. İzsin müddeti hitaim bulduğu için 
ide, işi tasfiye olunarak, bütün sosyal tesisle
riyle (birlikte ocağı terkederek ayrılmıştır. 

Balıkesir ili boraks madenleri bakımından 
divkati çeken bir ilimizdir, ve ayrıca bu ma
den cevherini ilk defa bulan, bil ahara diğer 
Bigadiç, ilçesinde açılan 5 işletme ile bu konu
yu bulan, bilen ve tanıtan Balıkesir ili olmuş
tur. Bilâlıara memleketin diğer bölgelerinde 
de bu maden yatakları bulunmuş ve bugün 
'bunların mevcut rezervlerinin % 95'ine Eti-
bankın sahiboMıığu ımemiieket içimde boraks 
ya;takları 5 yende tespit olunmuştur. 

5 . 2 , 1973 0 : 1 

•Memleketimizde bor yatakları ve kapasite
leri şöyledir : . 

il. Balıkesir'de Bigadiç ya'takiarı, 5 ilâ 6 
milyon tonun üstünde rezervi taşıyor. 

2. Balıkesir'de Sultançayın yatağı. 30 mil
yon tonun üstünde. 

3. Balıkesir Bursa yoilu üzerinde Kest'elek 
yatağıı. 2 milyon tonun üstünde; 

4. Küıtahya'dla Emet yaltakları. 260 milyon 
İt onun üstünde. 

15. »Eskişehir'de Kuka yatakları, 1 milyar 
tonun üstünde rezerv taşi'maktadır. 

Bu bor yaltaklarından Devlet sek|tlörü olan 
Etibanfca ait yataklar Kütahya'nın Emıet ve 
Eskişehir'in Kırka yataklariidır. Devlet sek
törüne ait Kütahya'nın Emet havzasındaki 
yatağı dünyanın sayılı borasit yataklarından 
binişidir. 

Yine Devlete ait Eskişehir'in Kırka havza^ 
sıındaki yatağı ise, tek yerde toplamnı,ış bir te
şekkül olarak 1 milyar ton rezerv i?.® dünya
daki en büyük teşekküldür. Bu büyük bor ya
takları (bugün memleketimizde bilinen bilû-
ımuım bor yatakları yekûnunun % 95'ine teka
bül etmektedir ki, geri kalan % 5 oranındaki 
bor yaltakları muhtelif ocaklar halinde, muh
telif özel Sektör firmaları tarafından işletiJİ-, 
m'ek'tı'cıdl'r. 

Genelkurmay Başkanlığı, Millî Güvenlik 
Akademili Komutanlığının isteği üzerine dü
zenlenen ve konferans mietni, «Türkiye'min yer
altı servetleıi ve sorunla riyle ilgili görüşleri» 
•adı ile derlemen ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığlmca 1 Şubat 1972 tarihinde yayınla
nan kitabın, ikinci tablonun devama olarak, 
17 nci say fasında, MTA'nıin Aralık '1971 tari
hine kadar ıtespiit etftlği rezervileriin blor yatak
ları kısmında Devlete ait yalnız Emet ve Kır
ka yataklara zikredilmiştir. 

Bu listede diğer yataklardan baihseddkne-
yişî, özel sektör (elindeki rezervlerin küçük 
bulunması dülayısiyle önemsenmemiş olma
sından dolayıdır. 

Şimdİ, yalnız Devlet sektörümüzün Kırka 
havzasında senede 500 bin 'ton ür'etim, yapılma
sı hailinde 20 asır, yani 2 bin sene sürecek bir 
borasit potansiyeli yatmlaktadiir. Üstelik bu 
'muazzam yataklardan halen Etibankın çalış
tırdığı Emıet yatağı nadir 'bulunur bir ninneıt 
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halinde jeolojik 'bir avantaja da sahiptir ki, 
öyle yeraltına inımjeye, kuyular açmaya, sn al
tında çalışmak gllbi tehlikeli ve zahmet!! bir 
işletmeye ihtiyaç göstermeyen yerüstü açık iş
letme halinde bulunmaktadır. Cevher âdeta 
taş ocağımda çalışıyormuş gibi, büyük yük-
ıleyiei ve doldurucu anaçlarla kazılıp 'kamyonla
ra yüklenmekte, madencilikte bir ıkülfe't olan 
«evberi zenginleştirme .işlemi gi!bi hiçbir kül
fete ve zahmete girmeden ihraç limanlarınla sev-
kedilmiektedir., 

Simidi, Devlet sektörü dışunjdalci özel sek
tör tarafından çalıştırılan Bigadiç, Kostelek 
.gibi yaltaklar ilse, dilberlerine göre çoik a.z re
zerv kapasitelerine rağm'en, jeolojik zoıİlıkla
ra mâruz bulunmakta ve her bira, her ocağa 
göre 100 ilâ 150 metre yerin ve suyun altımda 
çalışmaktadırlar. Üstelik Devlet sektörü ciln-
deıki milyarlıik borasit madenilerini hı'ıçbilr 
almeliyeye başvurmadan taşocağı çalıştırır gi
bi ihraceiitiği hakle, ürettiği cevhere e.n ufak 
bir tem'izlemle veya zenginleştirme katkısrnda 
bulunmadığı hailde, özel sektör su a l todaki 
fcapab ocaklarında hu güç şartları yenerek, 
yüksek maliyet baskısını göze alarak, fakat 
saıhibolduğu tecrübe ve teknolojik bilgi saye
sinde 100 illâ 150 me'tra yeraltı galerinin taıh-
kimatı, ürünün çıkarılmasında 'kullandıkları 
modern konveyyör bantlar, skip teşkilâtları, 
kuyu istühsalDnde asansörler ve hattâ hai'ki 
nakliyatı dahi konveyyör bantlarla tesisleri
ni m/odernize etmiş duruımdadııılar. 

Bu tesisler yanında Devlet sektörünün he
nüz bir parçasına bile bugüne kadar ele alma
dığı ilâvvar tesisleri, pudra denilen öğütıme te
sisleri, kafeine tesisleri gibi rafine mânâsına 
gelen vasıf yükseltici tesisler, jik tesisleri, tiv-
riyaj tesisleri ve bunun yanında diğer yardım
cı tesislere sabibolan özel s'eiktör imletmeleri 
buralara milyonlar sarfetmişler, varlıklarını 
dökmüşler, biraz sonra rakamlarla arz edece-
ğiim, hizmetleriyle millî ekonomimize büyük 
katkıda bulunmayı başarmışlardır. Bu halliyle 
dahi özel sektör işletmeleri Devlet sektörüne 
nazaran her yönüyle yıllarca ileri bir seviyede 
bulunmaktadır. 

Hal böyle iken Devletin işlettiği o kadar 
kolay işletme imkânlarına rağmen son 12 sene 
zarfında Devlet sektörü 836 633 ton mal is

tihsal edebilmiş, bımıın yanında 100 metis yer
altında çalışan özel sektör 1 '609 149 ıton bora
sit ihraç etmiştir. Yani bir başka ifadeyle; 
san 12 senede toplam 2 445 482 ton olan bora
site 'ihracatımızın ancak % 33'ünü Devlet sek
törü, % 07'sini de özel sektör lihraedtmiişitir. 

Bütün bu verdiğim ve yine vereceğimi ra
kamlar, bu malların ihraç Ilımanları olan İz
mir ve Bandırma resmî gümrük ve İhracat. Tes
cil Komitesi kayıtlarına göredir. 

İşte yine bu resmî kayıtlara göre, en son 
1972 yılında yapılan 340 600 tonluk toplam 
fiilî ihracatın 66 000 Ibonunu Devlet sektörü 
yapmış olmasına karşılık, özel sektörüm ihra-
cett;;ıği miktar 270 O'OO tona baliğ 'olmuştur. Bu; 
ınrktarlar her iki! sektörün yani, son derece 
kolaylığa sahip bir sektör karşısında fevkalâ
de ZOT şartlara mahkûm özel sektörün muaz
zam, basanı ölçüsünü göstermektedir. 

Özel sektörün sahibolduğu bu teknik bilgi! 
ve tecrübe üstünlüğü yanımda tüccar olma yete-
•n'eği resmî sektörle kıyaslanamayacak derece-
da fıaıklıdır. Zira resmî sektör malını dış 
piyasaya tonunu ancak 29 dolara satabildiği 
halde, özel sektör ürettiği malı duş piyasaya 
33,78 dolara ıstanımıştır. Bu fiyatlar muvacehe
sinde, özel sektörün m'emleke'Ümıize yılda ge
tirdiği 8 869 571 dolar ki, 124 175 394 TL.'na 
baliğ olmuş, bu kazanca (karşılık Devlet sek
törü, bütün imkân avantajlarına rağımen an
cak 2 262 0O0 dolar, yani 31 668 000 TL.'lık bir 
döviz ithalime mukL'ediır olabiimiıştilr. 

jMuhterem arkadaşlar, işte özel sektör, pa,-
zarlamada ayrıca yabancı f'ınmalarla direkt 
temas kurma bee'eıikMMğiıni ığösfcerirken, Dev
let sektörü, işin kolayına güdenek, İsviçre'de 
bulunan b'ir küçük aracı firmaya malını tek sa
tıcılık yetkisi vermek sureiti'yl'e salmaya çalış
mıştır. 

Ayrıca, mal satmasını elbetiteki bir tüccar 
kadar beceremeyen' Devlet sektörü mensupla
rı, ürettiği malın tamamını saltamamış ve ha
len elinde Bandırma Boraks fabrlkasıı depo
sunda 30 000 tıon ve. diğer maden ocakları de
posunda ela 35 000 ton, 'ki, ceman 65 000 ton mal 
ölü olarak şu anda beklemektedir. Buna kar- ' 
şıllık özel sektörün depolannda bilr clİıbem, 
mal kalmamış, istihsalinin tümünü dış piyasa
lara satmış ve talepleri karşılayabilmek için 
çabasını artırmak zorunda kalmıştır. 

73 — 
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Şimdi muhterem beyefendiler, memleketle 
mevcuit miimzzaiin boraks rezervinin % 95'ime 
sahip bulunan ve bunları asırlarca daıhi tiüke-
ftem/eyecek olan bir teşekkül, hangi gerekçe ile 
bu cevheri bulan, işletme önderliğini yapan, 
varlığını, servetini, sermayesini bu yolda sarf e-
derek 'tezgâhını, teşkilâtını (kurmuş olan bin
lerce vaftanldaşa, büılıüıı çaılışabiibcek yaştaki 
aiijö efradının her birine çalışma ve kazanıma 
sahası açan, m'cr.nlelkete yıllardan beri yüzler-
ce milyonluk döviz getirmiş bulunan, yüzler
ce milyonluk vergi ödemiş ve ödemelcte bu
lunan bu millî müesseselere /düşmanca elko-
yarak, bu milîlî yararlanıl yolk edilmesini is
temenin mânâsı nedir! Bunlar yaibaner 'Dev
letlerden gelmiş sermaye sahilpleri değildir; 
,bu milMin çalışkan, tecrübeli ve bilgili fertle
ridir. O halde bu millî 'müesseselere kapitülâs
yon nazariyle bakarak işlerini ellerinden al
manın mânası nedir? 

SMuMerem milletvekilleri, bu madun için 
Türkiye'mizde halen hiçbir yabanicn firmaya 
tok bir imltiiyaz verilmiş ıdeğiMir. Memlekeill)-
miüîde bu işe ait imtilyaz sahibi bir tek yaban
cı sermayeli firma yoktur. Elinde kolay üre
tim- 'yapabileceği muazzam rezerv yatakları bu
lunan Hükümet, zorluğu sebebiyle ebediyen 
çalışmadan menedileeck İm işietmleileri kapat
maya neden heveslenmektedir? 

'Memleketim olan Bahkesür'e bağlı Balya il
çesinde vakltiyOle maden ocakları çalışırdı. O 
zamanlar il merkezinde bile bulunmayan tenis 
kortlarına kadar bütün sosyal ve medenî te
sisleri buıİTinan Balya, Balıkesir gibi hareketli 
ve varlıklı bir ilçe idil Maden ocakları kapan
dıktan sonra büyük göç olmuş ve kasaba o ka
dar ıssız ye harap bir hale gelmiştir ki, bugün 
ilçe olmasına rağnıen nüfusu 1 700'e ulaşama
yan metruk 'bir köy manzarası) arz etmektedir. 
Susurluk civarındaki Sultançayırı ocakları da 
böylece terkedilmiş bulunmaktadır. Bu hav
za Türkiye'nin yegâne boraks fabrikası olan 
Barudi rma'ya çok yakındır. 30 000 0O0 I ton re
zerv yeraltında dirileceği günü bekiem'ekte-
ıdir. Özel teşebbüs sahipleri, bu havzayı da 
değerlendirmek, memleket ekonomisine güç ge
tirmek için Hüküm/ate mütemadiyen müra
caat etmişler, ihaleye konulsun, Devlete bir ka
zanç gelsin diye çırpınmışlardır, fakat Ifükü-

metrnılzhı bu işe bakan ydükili baikanları bü-
'tün bu taleplere- nmalesef kulaklarını tıka
mışlardır. 

Muhterem millet-vekilleri, 27 M>ayıs 1960 
Devriminden sonıra düzenlenen 1'9C1 Anayasası
nın derpiş ettiği plân devresi içimde, o tarihte 
C. H. P. ekseriyetinin bulunduğu ve 'Sayın İs
met İnönü Başkanlığındaki! koalisyon Hüküme
tinde, bugünkü C. II. P. Genel Başkana Sayın 
Eeievit Çalışma Bakanı ve yine bugünkü G. II. 
P.'nin sözcüsü Hüclai O rai da Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı olarak vazifeli bulunuyor
lardı. Kendi hükümetleri 'tarafından düzenle
nen 1963 - 1967 Birinci Beş Yııllılk Kalkınma 
Plânı, ki oram ilk hasında - (Kitabı Genel Ku
rula göstererek) - Sayın İsmet İnönü'nün im
zasını taşıyor ve Bakanlar Kurulunun da kara
rını ihtiva ediyordu, bunum 196 ve 197 nci say
fasındaki madencilik bölümünün «Tedbirler» 
ben dinide balcınız ne deniyor; C. H. P. o zaman 
iktidarda bulunduğu vakit hangi fikrin üze
rine eğilmiş ve hangi fikri savunmayı kendi 
plânına almıştı? 

•D'yor k i ; «Maden Kanunu, maden serveti
mizin boşa gitmem/asini ve madencilerin yarar
larımın dengeli olarak ayarlanmasiniı sağlaya-
calk ve mıadedciliğe özendirecek şekilde yeni
den elle alınacaktır. Kanun aşağıdaki esaslara 
göre düzenlenecektir: 

1. Yeraltı servetlerini işletecek olanlara 
her şeyden önce bu servetler üzerinde sağlam 
hukukî !leım;:lniata bağlanmış bir hak tanınmalı
dır. 

2. Madencilere teknik yardımlıda bulunul
malıdır.» 

Yine aynı bölümün 197 nci sayfasında., (jeolo
jik çalışmalar ve aramalar) bendinde: 

«Bir yandan Maden Tetkik ve Arana Ensti
tüsünün çalışmalarını geliştirici, öte yandan da 
gerek Devlet ve gerekse özel maden 'teşebbüsleri
min 've kişilerin arama yapmasrnı destekleyici 
tedbirler alınacaktır.» 

Yine (P) fıkrasının (L) fıkrasıyle bağdaştığı 
bir metinde : 

«Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünce bulun
muş bir madeni işletmek isteyen müteşebbis, key
fî tercihlere mâni olacak objektif esaslar tespit 
edilmek 'kaydıy'le Maden Dairesince tayin edilecek 
bir ücret karşılığında maden hakkını saünalabı-
lecektir.» 
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Şimdi o gün iktidarda 'bulundukları zaman I 
yeraltı servetlerini işletecek olanlara, her şeyden 
önce bu servetler üzerinde sağlam hukukî temina
ta bağlanmış bir hak tanınmalıdır diyen Ecevit 
ve OraPın bugün bu •düşünceler/inin tamamıyle 
tersine bir iddia İle bırakınız hukukî teminat ge
tirmeyi, veıi'lmiş hakları bile hukuk düzeninin dı
şında devletleştirme zihniyeti ile geri almaya kal
kışmaları, hole o gün için sola acık iddiasına mü
samahakâr olan bir Anayasada önerilen bu hak 
ve hukuk fikri karşısında, bugün aşırı sola açıklı
ğı, son tadilât ile daha da önlenmiş bir Anayasa 
hükmü altında, o günkü fakirlerinden 180 'derece 
dönerek ters bir 'iddiada ısrarla gayret o girme
leri, sola ne kadar dönmüş bulunduklarının da 
açık bir delilini ortaya koymaktadır. 

Muhterem, arkadaşlarım, daha evvelki Bakan, 
yani Sayın İhöaıı Topaloğiu Bakaaı olduktan son
ra yaptığı dik basın toplantısında diyor ki; «Ge
niş rezervlere, üretimin kolaylığına ve dış pazar 
isteklerinin fazlalığına rağmen, bor minerali ih
racı bir asır boyunca çeşitli iç ve dış etkenler'le 
geliştirilememiş ve çok elverişli dış piyasa olanak
ları değerlendirilememiştir. Dünyanın en büyük 
bor minerali Bahaları yurdumuzda bulunduğu 
halde üretim sınırlı bir seviyede tutulmuş ve 
şimdiye 'kadar da millî 'güçlerin çabası ile yılda 
en çok 8 milyon dolarlık ihracat yapılabilmiştir.» 
demiştir. 

Şimdi arkadaşlarım, bu beyanda da belirtilen 
kamu 'sektörü, mademki üretim kolaylığına, geniş 
rezerv limkânma sahip iken, onu istediği miktarda 
üretimden alıkoyan bir etken bulunmadığına gö
re, dış pazar isteklerinin karşılanması için yetkili j 
bir Bakan niçin bu gayrete girmemiş, yataklarını 
değerlendirmemiş, işletmelerini tevsi etmemiştir? 
Vazifesini yapmayan suçlu bir insanın kabahati
ni örtmek için yanlış beyanlara iltica etmek cid
dî bir beyan sayılmaz. 

Aynı basın toplantısında, bor minerallerinin 
ihracı ile yılda 100 milyon dolar tutarında döviz 
kazanacak bir imkâna sahiboiacağımızı -beyan et
mişi L\ 

Arkadaşlar, bir iddia mümkün olduğu kadar 
sıhhate ve gerçeğe uygun olarak yapılırsa, hüsnü 
kabul görmesi umulabilir. Bir defa yılda 1Ö0 mil
yon dolarlık döviz kazancı imkânı o kadar müba
lâğalı ve gerçeğe uymayan 'hayalî bir rakamdır 
'ki, bu iddialarla Türk kamuoyu aldatılmıştır. | 
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Bakınız: Bir defa 'bütün Dünyada bir yıllık 
bor tüketimi 2 milyon tondur. Beher ton fiyatı 
ortalama 30 dolar olduğuna göre, bütün dünya 
yılda 60 milyon dolarlık borasit luılianmaktadır. 
Dünya üretimimin yarısını Birleşik Amerika kar
şılamakta, 400 bin tonunu Sovyetler Birliği üret
mekte ve 200 bin tonunu da diğer milletler meyda
na getirmekte bulunmalarına -göre, Türkiye'nin 
bir yılda ne yaparsa yapsın, ne miktar üretim çı
karırsa çıkarsın 400 bin tondan fazla, mal satma
sı, bugün için imkânsızdır. 

Bu üretimin getireceği 'döviz 12 milyon doları 
geçemez. Nerde kaldı ki, Birleşik Amerika, Sov
yetler Birliği'nün bor üretimi külliyen batsa, dün
yamız yılda 60 milyon dolardan fazla bor kullan
mamaktadır. Bu kesin rakamları fikir bulandırıcı 
bir hayal psikozu içinde beyan etmek, Bakanlık 
yapan bir zata hiçbir şekilde yakıştırılamaz ve 
ciddiyetine inanılamaz. 

Sonradan gelen Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sayın Nezihi Devresin Bakan olduğu za
man yaptığı bir televizyon .konuşmasında; bor 
yataklarının devletleştirilmesini öneren sebep ara
sında; «Dünyanın en 'büyük bor rezervine sahip 
olmamıza rağmen, dış piyasalara ihraç ettiğimiz 
bor tuzlarından gerektiği: şekilde yüksek fiyatlar
la satış yaparak, ihracat gelirimizi artıramıyo-
ruz. Zira, özel sektör kendi mallarını satabilmek 
için fiyat düşürerek, kamu kuruluşumuzla men
fi bir rekabete giriyor, bu da millî çıkarlarımızın 
aleyhinde oluyor.» demişti. 

Muhterem arkadaşlar, bu iddia da bu konuyu 
bilen bir insanın yapacağı beyan olamaz. Bu iddia 
da gerçeğe aykırıdır. Zira, en son yıllara ait ra
kamları versem; 1965 - 1970 yılları arasında ya
pılan 'bor ihracatı işinde özel teşebbüsün vasati sa
tış fiyatı 31,49 dolar iken, kamu sektörünün sa
tış fiyatı, 24,38 dolar olmuştur. 

Demek ki, özel sektör fiyatı düşürmek değil, 
'kamu sektörü mensuplarının beceriksizliğine kar
şılık, iıer zarnam onlardan ton başına 7,11 dolar 
farkla mallarını daha yüksek bir fiyata satmışlar 
ve bu şekilde memleketimize o nispette fazla dö
viz ithaline yardımcı olmuşlardır. 

O halde, bu Sayın Bakanın da ileri sürdüğü 
gerekçeler yanlış, yalan, 'hattâ aldatıcı olmaktan 
başka bir maksada matuf olduğunu düşündüremez 
bir nitelife ifade etmektedir. 

Arkadaşlarım bir husus daha var : Türkiye' 
nin dünya çapında önemi olan Kırka bor yatak-
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l an 1955 - 1960 yıllarında kamu sektörü tarafın
dan aranmış, mütehassısları oraya sevk edilmiş ve 
'aramalar yaptırılmış, ama bütün 'bu aramalar so
nunda olumlu öonuç alınmayarak teık edilmişti, 

'Daha sonra bu sahalarda şimdi bilinen muaz-
'zaım sodyum. - borat varlığı - bir milyar ton rezerv
li olan ıbu yatak - 1960 yıllarında özel teşebbüs ta
rafından bulunmuş ve bulunduktan sonra da ka
mu sektörü olan Etibankm eline geçmiştir. Türki
ye'nin 'ikinci bor yatağı olarak bilinen Balıkesir'in 
Bigadiç mmtakasındaki ^ kolomanit yatakları da 
yine özel sekteör 'tarafından bulunmuştur. 

Şayet, bu tasarıda öngörülen bor yataklarının 
aranması, işletilmesi işinin özd sektöre yasaklan
ması daha önceki kanunda yeralmış olsa idi, bu
günkü 'bor yataklarımızın varlığı ortaya çıkma
yacaktı. Memleketimiz bu nimetlerden faydalan-
mayaeak ve şimdi de bu kanunun münakaşası hu
sule gelmeyecekti. 

Arkadaşlar bir mühim noktayı daha belirtme
ye mecburum. Bu bor tuzları yerine geçecek, 
- bu mühimdir - bor tuzlarının lâzım olduğu yer
lerde 'kullanılacak ihtiyacı duyan Japonya giibi 
memleketlerde bunun yenine ikame edilebilecek 
sentetik maddeler araştırılmaktadır. Nitekim bu
gün çelik sanayiinde kalsiyum - florür olan, florit 
'yerine kullanılmak üzere Japonya'da diğer rakip 
ıbir madde ikamesine çalışılmaktadır. Japonlar bo
rasit yerine «boksit, dölamit, manganez, kalsiyum -
oksit, demir - oksit, 'alüminyum - oksit ve silis
yum - didksit karışımını tecrübe ediyorlar. Bu 
tecrübe gerçekleştiği takdirde dünya piyasasın
dan bu malımıza bir istek olmayacak ve o zaman 
bu milyarlık rezervlerimiz basit bir tuz yığını ol
maya mahkûm bile kalabilecektir. Bu konunun 
ihmale tahammülü yoktur. İşletmeler çoğaltıl
malı, biran evvel memleketimize döviz ithaline 
imkân verilmelidir. Bu da mevcut işletmeleri ka
patmak isteyen ve ihraçta ve satışta tecrübe ve 
(bilgi 'sahibi olan özel sektörü saf dışı etmek değil, 
mümkünse onları teşvik ederek bor ihracatımızı 
'kısa bir zamanda -artırmayı sağlamakla olur. 

O 'halde, bu kadar yararlı teşebbüsleri, kanu
nun eski şekli ile 5, 6, 7; şimdi ikame edilmiş olan 
3 ve 4 ncü maddelerindeki boru acaba hangi mak
satla tekrar özel teşebbüs elinden alıp, o ocakları 
kapatma 'gayretine giriliyor? 

Yukarda da arz ettiğim .gibi boraks stratejik 
bir madde değildir. «Maddedir» dediler, tutma-
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di. «Özel sektör fiyatları düşüktür» dediler, o 
da tutmadı. «Devlet elinde olduğu takdirde yılda 
100 milyon dolar döviz getirecektir,» dediler; ha
yalî ve mesnetsiz bir iddia olduğu belli oldu. 

O halde Husûmeti 'bu yola sevk eden etken ne
dir! Bendeniz bunu iki sebebe bağlıyorum : 

Birisi; özel sektörün karşısında kusuru ve ac
zi daima gözönüne serilen ve bunun ezgisi altın
da bocalayan Devlet sektörü mensupları, kusuru
muz ve 'beceriksizliğimiz ibelM olmasın dİ3̂ e mem
leketteki tüm istihsali kendi tekellerine almayı ça
re olarak görmüşlerdir ki, bu gibi hissi tesirlere 
itibar etmek mümkün değildir. Veya yıllardan 
beri millî karakterimize ve millî ekonomi sistemi
mize uymayan bir sol ideolojinin zebunu v'e mah
kûmu olan zihniyetin amacı olan devletleştirme 
yoluna gitmek İçin bugün bu maddeden başlama
nın fırsatını kendi düşüncellerine göre kullanmak 
için bu gayrete 'girmişlerdir. 

Muhterem 'beyefendiler, netice olarak; yine 
Atatürk doğrultusunda karma ekonomi sistemini 
memleketlinizin 'bünyesine en uygun bir sistem 
olarak kabul etmişiz. Kendi gücümüz ile başar
dığımız bu konuda yabancı sermayeye ihtiyaç da* 
duyulmam aktadır. Esasen böyle bir şey de yok
tur. Bu memleket bizimdir, hepimizindir, her yö
nü ile biaim kalacaktır. Burada her şey mille-
timizi'ndir, her şey de millî kalacaktır. Kendi va
tandaşlarımızın gayretleri ile kurulan, memlekete 
yararlı her müessese de millîdir ve millî olarak 
da mutlaka himaye görecektir. 

İşte yukarda arz ve izah ettiğim hususlar mu
vacehesinde bu kanun genel bir kanundur. Bu 
.genellik hüviyeti içinde, bu 4 ncü maddede özel
lik ifade eden hususların bu kanunla telif edil
medi 'bile doğru olmadığı, kanun tekniğine de ay
kırı olduğu halde, bu maddeler için yeni bir ka
nun 'tedvinine çalışılması daha uygun olduğu hal
de, 'bütün bu gayretler muvacehesinde en son ola
rak telif edici bir sistem ve ifade tarzında getiri
len mezkûr maddeleri Geçici Komisyonun kanun 
'tasarısında savunmuş olması ve uzlaştırıcı bir ze
mine götürmüş olması, fikriyatımıza ve bendeni
zin fikrine, Balıkesir'de binlerce insanın neticeye 
intizar ettiği bir memleketin milletvekili olarak... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Bâzı şirketle
rin... 

OSMAN TARI (Devamla) — Binlerce vatan
daşın; karısıyle, evlâdıyle, kardeşiyle çalışan bin-
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lerce vatandaşın milletvekili olarak arzeyliyoruım. 
Beyefendi, bendeniz hiçbir özel teşebbüsün vekili 
değilim. Böyle lâf atmanın mânasına da taham
mülüm yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, hu itibarla Geçici 
Komisyonun derpiş ettiği bu maddeye teveccüh 
buyurulmasmı ve müspet oy veril'mesirii ve kanu
nun 'inşallah bu yokla tedvin edilerek çıkmış bu-
lunmıasını temenni eder, Heyeti Umumiyenize en 
derin sayglıarımı sunarım. (A. P. •sılalarından 
alkışlan.) 

BAŞKAN — Saym Turhan Özgüner, buyu
run. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Önergem üze
rinde görüşeceğim efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Grup 

'adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyuran, Saym Hüseyin Bay-

türk. 
C. II. T . GRUBU ADINA HÜSEYİN BAY

TÜRK (Zonguldak) — Sayın Başkan, saym 
Tiiiilletvekilleri; 

Ek madde 4 üzerinde fikirlerimi söylemek için 
söz almış bulunuyorum. 

Benden evvel konuşan arkadaşım, bâzı rakam
lar verdi. Evvelâ onlar üzeninde konuşmak iste
rim. 

Arkadaşımız dediler ki, «Bugün kamu sektörü
nün elinde % 95, özel sektörün elinde % 5 ora
nında bor yatakları vardır.» 

ıBu oran her zaman söyleniyor, tekrar ediliyor. 
Bunun kaynağını nereden aldıklarını b'ilırulvo-
rum; ama benim resmî kaynaklardan aldığım ra
kamlara göre, böyle bir oran mevcut değildir. 
Bu oran katiyetle yanlıştır. Yanlış değil, yanlı
şın karesiyle, küpüyle yanlış bir orandır. Bunu 
neden söylerler •anlayamıyorum. Bunun altında 
hangi maksat gizlidir, onu da anlayamadım. Bu 
•oran katiyetle yanlıştır, resmî rakamlar -elimde
dir. % 95 ile % 5 oranı niçin verilir, -onu anla
yamadım, maksadı da bilmiyorum. 

Bu madde öyle karışık ki, sol kulağı sağ elle 
gösteren, hattâ eli bacağın altından alarak göste
ren bir madde; yani Hint fakirleri gibi eğni, büğ
rü 'bir mact VI, 

Bu maddeyi şimdi okuyorum : «İlgili Bakan
lığın ve Devlet Plânlama Teşkilâtının görüşü alı
narak Bakanlar Kurulu kararıylo Devletçe işle
tilmesi ekonomik değerde...» 

Buraya kadar doğru; fakat bundan sonra 
«... bulunmayanlar dışında kalan» yerine «ekono
mik değerde olan» diye niye demij'or, anlamıyo
rum. Ben Türkçeci değilim, teknik bir adamım, 
iyi konuşamam, diksiyonumda belki çok yanlıştır; 
ama bana nazaran da yanlış olan bu maddeyi bu 
şekilde tedvin etmekten ileride ne bekleniyor, an
layamadım. Bu 'maddedeki «bulunmayanlar dı
şında kalan» ibaresi çıkarılarak «... ekonomik de
ğerde olan hor tuzu madenleri Devlet tarafından 
doğrudan doğruya veya özel sektörle ortaklaşa iş
letilir.» deneeydi daha doğru olurdu. 

Şimdi (burada «ekonomik» tâbiri üzerinde bi
raz duracağım. Neye göre ekonomik olur?.. 

Sermayeyi eğer büyük yaıtırırsak maliyet 'dü
şer, ekonomik olur. Sermayeyi çok az yatırırsak 
maliyet yüksek olur, ekonomik olmaz. Yine, bir 
özel teşebbüs veya bir kamu teşebbüsü iyi bir 
plâna ve teknik bir çalışmaya 'dayanan bir metot 
tatbik ederse, teknik gücün üstünlüğüne binaen 
düşük maliyetli bir netice elde edilecektir, dolayı-
sıyle bu İş de ekonomik olacaktır; ama eğer tek
nik üstünlüğe sahip bir kişi tutmazsa, iyi mühen
disler çalıştıımazsa, t i r nezaretçi ile bu hususta 
ehil olduğunu zannettiği birisiyle madenleri ça
lıştı rırsa.maliyet yüksek olacaktır. 

Bu yönden de madde tutarlı olmuyor. Ekono-
mlktilr veya değildir, münakaşasınla geçmeden ev
vel, o maddeye ihtiyacımız var mıdır, yok mu
dur, bunu tesp!t~etmek lâzımdır. Eğer o madde
ye muhakkak ihtiyacımız varsa, ekonomik değer 
yine ikinci plâna atılir. 

Bu maddede ekonomik değerden bahsediliyor. 
Bunun kıstası nedir, belli değil. Eğer biz bura
ya; rezervi yönünden, maliyet yönünden, rezer
ve göre istihsal yönünden bâzı kıstaslar koysay-
clık, belki ilerideki bir ihtilâfta bir neticeye var
mak çok daha kolaylaşırdı. 

Yuvarlak ifadelerle, yuvarlak bir madde ge
tirilmiş. Bunu herkes kendi 'düşüncesine göre yo
rumlayacaktır. Belki mahkemeye düşülecek, so
nunda Danıştay'a gidilecek. Danıştay ve mahkeme 
bir ehlivukuf raporuna göre karar verecektir. Ben 
başka düşnüçede olduğum için vereceğim rapor 
başka olacaktır, diğer bir teknik heyetin vereceği 
rapor yine başka olacaktır. Üzerinde duracağım 
nokta şu : Burada kıstas yok; rezervi mi esas alı
nacak, maliyet mi esas alınacak, «ekonomik de
ğer» yuvarlak bir tâbir. Kıstas ne olacak? 

- 77 -
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Sonra, satışlar üzerinde devamlı münakaşa î 
edilir. Gerçi, bu benim saham değil. Özel teşeb
büs 33 küsur dolara satıyor, kamu teşebbü
sü de 29 dolara satıyor. Özel teşebbüs bu
nu konsantre ediyor, temizliyor, dolayısıy-
le bir masraf yapıyor ve bu yüzdçn fiyatlı 
satması' normaldir. Kamu ^teşebbüsü temizleme
den sattığı için, onun da 29 dolara satması 
[normaldir. Bunların dışında, tahmin ediyorum, 
sayın (Bakan birkaç defa Geçici Komisyonda 
ıgizli oturum teklif etti, itibar görmedi; ne söy
leyecekti bilmiyorum, ama tahmin ederim bu sa
tışlarla ilgili yabancı büyük tröstler haliyle 
kamu teşebbüsünü barındırmamak ve kendi te
kellerini yürütmek için özel teşebbüsten belki 
fiyatlı almayı tercih ediyorlar, diyecekti. Ken
disi birkaç defa gizli oturum teklif etti. bu 
teklif itibar görmediği için konuşamadı, önün
de iki daktilo sayfası yazı vardı, kaldırıp ko
yuyordu, fakat teklif itibar ıgörmediği için 
okuyamadı. 

Muhterem arkadaşlarım, bu »konuda benim 
bildiğim şudur: Karşımızdaki şirket kendi teke
lini devam ettirmek için bizim özel teşebbüs
ten madenî fiyatlı* alır veya değişik anlaşmalar
la alır. Gaye, bizim kamu teşebbüsümüz neşvüne
ma bulmasın, ona rakip çıkmasın.. Bizim kamu 
(teşebbüsümüzü öldürmdk için, özel teşebbüsten 
fiyatlı alır, destekleme alışı yapar. Günkü, so
nuçta özel teşebbüse 2OO0 - 5000 dolar veya 5 
milyon dolar fazla verse ne kaybeder?.. Ama, 
böyle hareket etmekle ileride karşısına büyük 
rakibin çıkmasını önler. 

Sonra, biz bunu tekelden idare etmediğimiz 
takdirde dünya piyasası ile hiç bir ızaman boy 
ölçüşemeyiz. Daha evvel- de söylediğim gibi, biz 
bunu tekelden idare edersek, Amerikalılarla re
kabet eder hale geliriz, üaılifomia'dan New-
york'a 55 dolara getirilen bor madenini biz 
25-30 'dolara veririz. O, bizden bu korkusunu 
daha evvel sezmiş olacak ki, Helanda'ela Ams-
terdam'da stock pile dediğimiz, çınların nevi iti-
kasıma uygun depolar ya,ptıiar. Eğer, biz şimdi 
«çalışmaya başlarsak, belki 4.-5 sone veya en az 
2 sene bizden hiç 'bor almayabilirler, Avrupa'ya 
ueuıza, da verebilirler; ama ilâ nihayet veremez-
der. Şu halde bunların karşısına çıikabiilnıenıiz 
için kamulaşmakta, tekelden idare etmekte f^y-
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da vardır. Yoksa, vaktiyle Bedros Kuyuıncu-
yan'la Maliye Nâzın Ag*op Paşa'mn vermiş ol
duğu imtiyazı geri almış sayılmayız. Aksi tak
dirde, arkadaşımızın da aız ovvel söylediği gibi, 
burada görünürde Bor.ax Consolidated'in resmi
yette herhangi bir şeyi yoktur, doğrudur; ara
ma ruhsatı vardır, bir tanesi münakaşalı ur, 
zengin bir madendir, Danıştay'dadır, diğerleri
nin resmiyette herhangi bir şeyi yoktur. Bu ka
nun Meclisteyken, yani 2-3 ay evvel onu dev
rett i ; Sırrı Yırcalı mıdır, bilmiyorum, am« <> 
şiılıete bunu devretti, özel mukaveleyle ö/.el 
rödövans usulüyle çalışıyordu, şimdi çalınmıyor, 
özel olarak ikisi arasında yaptıkları mukavele
ye göre çalışıyor, r'a'kat rödövans usulüyle mi 
çalışıyor, Avrupa'da kendisine satış imkânı ver
diği için mi çalışıyor bu bizim meçhulümüz 
ama hakikat arkadaşımızın söylediği ,gihi bu
gün Borax Consalidated'in resmî, Türkiye'de 
herhangi bir şeyi, bir Danıştayda olan ihtilaflı! 
sahasının, dışında, resmiydt.te bizimle beraber 
Hükümetle beraber, resmî makamlarla ilıgili 
herhangi bir muamelesi .görünürde yoktur; doğ-
rudıii'. 

Efendim, dünyada boraks istihsali, daha ev
vel yine AP'nin bir sayın sözcüsü tarafından 
2 300 O00 ton olarak söylenmişti, şimelitki, az 
evvel, benden evvel konuşan, sayın sözcü de 2 
milyon dedi. Bu, ne iki milyondur, ne iki mil-
y-cın küsur bindir, bu belki biraz daha faizi a 
olmak suretiyle 2,5 milyon, tondur. Bakın elim
de resmî rakamlar var : 1967 yılında dünya 
istihsali 2 250 000 ton idi. Bunun •% 70'i Ame
rika'nın, 1 984 000 Amerika'ınm kendi şeyleriy-
le birlikte, özel, kendi meni]ekeninden olan is
tihsali 1968 senesinde 1050 ton, 1969 senesinde 
de % 2 fazlasıyle 1071 ton. Amerika kendi 
memleketinden üretiyor, bunu. Bunun dışımda 
1967 senesindeki rakam bunun tabiî çok üze
rinde; bu üzerinde olan aşağı - yufkan- hemen 
hemen kendi memleketinde ürettiği kadar olan 
üretim de^ Amerika'nın bu şirketlerinim elin
de bulunan madenlerle beraberdir. Yani, kendi, 
esas memleketinden ürettiği 1968 senesinde 1 
milyon 50 ton, 1969 senesinde de 1 milyon 71 
bin ton; % 2 fazlasıyle. 

Şimdi, sayım sözcü diyor ki, bir maden bu
lundu diyor, onu da özel teşebbüs Devlete ver-
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di, 1 milyar rezervi vardır. Herhalde burada da ı 
bir yanlışlık o/lacak... 

BAŞKAN — Sayın Baytürk, Osman T a n 
bey kendi adına konuştu, kişisel .görümlerini be
yan ettiler, sözcü 'değiller efendim. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Devamla) — Peki 
efendim. 

1 milyar olamaz; çünkü bütün dünyada
ki rezerv 'aşağı - yukarı 1 milyar olarak düşü
nülüyor, bunun bir rivayete göre % 50'si Tür
kiye'de, son rakamlara' göne de % 65'i Türki
ye'dedir. Demek ki, o şahsı adına konuşan ar-
Ikadaşm dediği gibi, 1 milyar özel sektör 'buldu, 
bunu da Devlete bıraktı şeklinde değil. Böyle 
bir rakam yok, bunu da nereden çıkardığını 
anlayamadım. 

Çelik sanayiinde kullanma meselesine gelin
ce ; bu tecrübe edilmektedir. Tahmin ediyorum. 
Hükümetin de yukarıda resmî rakamlardan bi
ze bildirdiğine göre, bizim bor satışlarımız 
8 - 12 milyon dolar civarındadır. Bâzı kişiler 
bulundukları selâhiyetli mevkilerde vaktiyle 
bunun 80 - 100 >milyona çıkabileceğini söylemiş
lerdi; buna Geçici Komisyonda da şahit oldum. 
Boraksı ocaktan çıktığı.gibi ham olarak değil, 
konsantre etmek, zenginleştirmek suretiyle iş- j 
lenmiş olarak satmakta, şimdi değil, 1980 sene- \ 
sinde 80 - 100 milyon dolar memlekete gelir \ 
getireceğini Sayın Topaloğiu Enerji Bakanı ol
duğu zaman söylemişlerdir; ben de şahidiyim!. 
Bu rakamı ben hesap etmedim, ama kendisi
nin böyle söylediğini biliyorum. Şimdi 8 - 12 
milyon olan bu boraksımız, eğer kamulaşırsa, 
zenginleştirmek suretiyle dünyanın da bu sene
ye kadar artan ihtiyacı gözönüne alınarak, 
1980 senesinde 80 - 10O milyon dolar nıemleke-
timdze gelir getireceği Geçici Komisyonda söy- i 
dendi. Buradan biliyorum ve zabıtlara bu şe- i 
»kilde geçmesi için söylüyorum. Bunun dışın- i 
daki beyanını ben bilmiyorum, Geçici Komis- | 
yondaki beyanı budur, orada teyplerde de j 
vardır. 

.Sayın milletvekilleri, biz bir reform kanu
nu yapıyoruz. Bu reform kanunu benim anla
dığıma göre iyiye gitmektir. Ben kendim şöy
le bir hesap yaptım, matcımatlSk olarak iyiyi 
bir tarafa, yazdım, kötüyü de bir tarafa yaz
dım. Şimdi biz ne yapıyoruz, burada? Yerli 
sermaye ve yabancı sermaye var, ilcisini elim-
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de tutuyorum; bir elimde yerdi sermaye bir 
elimde yabancı sermaye. Bizim memleketimi
ze göre hangisi dyi? Yerli sermaye iyi. Biz bu
rada yabancı sermayeye cevaz veriyoruz. 

İkinci olarak, Türk şirketlerini bir tarafa 
alıyorum, özelini, yabancı şirketleri bir ta
rafa alıyorum. Bize göre hangisi iyi? Türk 
şirketi daha 'iyi tabiî. Haliyle, yabancı şirket 
iyi diyecek var mı içimizde birisi? Yok. Onu da 
alt alta yazıyorum. 

Ortakları hep Türk olan bir şirket düşünü
yorum, ortafeları içerisinde yabancı olan bir 
şirket düşünüyorum, onu da bu ellime alıyo
rum; her halde ortakları hepsi Türk olan, ya
bancıdan daha iyidir. İyinin altına bunu ya
zıyorum; ortakları arasımda yabancıyı da öteki 
tarafa yazıyorum. Bir Türk ferdinin girdiği 
bir şirket, bir de yabancı, Türk ismi altımda 
yabancının girdiği, onu da bir tarafa yazıyo
rum, topluyorum; iyiyle kötüye bakıyorum: 
Bir tarafta, yabancı sermaye, yabancı şirket, 
ortakları arasında yabancıların olması ve ya
bancı bir ferdin - veya yabancı fertlerin diye
lim - Türk ismi altında bizim Türkiye'de icra-i 
sanat etmeleri, çalışmaları; sermaye olarak. 
Şimdi, bir de düşünüyorum ki, pe'ıki bu reform. 
iyi kanun değil de iyi olduğunu iddia ediyor, 
Sayın Komisyon Başkanı, o zaman Sayın Ko
misyon Başkanına şu suali soruyorum: Kötü 
bir kanun çıkarsaydmız nasıl çıkaracaktınız? 
Yerli sermayenin yerine yabancı sermaye; en 
kötüsü bu, bunu koyduk, var. Türk şirketle
rinin yerine yabancı şirket, bu da var. Ortak
ları arasında Türk yerine yabancıları daha çok 
olan var. Türk fertleri yerine yabancı fertler 
var... Şimdi bize reform kanunu değil de reform 
olmayan kötü bir kanun deseler, Geçici Ko
misyona bunu gönderseler, Sayın Geçici Ko
misyon Başkanına soruyorum, kötü bir kanun 
çıkarsaydmız bundan farklı nasıl çıkarabilir
diniz? Sayın Komisyon Başkam bunu bize izah 
etsin. Çünkü, yerli sermayeye nazaran yaban
cı sermaye var, Türk şirketleri! yerine yaban
cı şirketler geliyor. Her halde Tünk şirketin
den yabancı şirket iyi diyemez, Sayın Komis
yon Başkanı. Ortakları arasında yabancı olur
sa daha iyi de diyemeyeceğine göre nasıl buna 
reform kanunu, iyi bir kanundur diyecek, bu
ma hayret ediyorum. Sayın Komisyon Başkanı 
izah ederse ben de memnun olurum. 
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Yüce Meclisin sayın üyeleri, konuşmamı bi
ttirirken şunu deımeik isterim: Hele ellimizde bir 
Taş Ocakları Nizamnaımesi var. Bu nizamna-
ıme Abdülhâmit'in ferımanıyle yürürlüğe sinmiş
tir. Bütün hükümetler gelmiş, geçmiş ve; kal
dırmamışlardır. O zaman, şimdiki madenler
le hemayar olan, aynı kıymette olan - bunda 
başta mermerler, /kalker, birçok taş ocakları 
ıbüyük rol oynar - meırımerleri . Abdülhâmilt o 
nizamnamede yabancı sermayesiyle, yabancı 
tekniğiyle çalışmasını istememiştir. Abdülhâ
mit'in zamanın da bir tane maden mühendisi 
vardı, 1907 senesinde gelmiştir; birisi de 1912 
senesinde gelmiştir.. Bunların birisiyle tanış
t ım; hangisinin 1907, hangisinin 1912'de geldi
ğini bilmiyoruım. Ama Behçet Oktay, isminde
ki mühendis 1907'de veya 1912'de geldi; ondan 
dinledim, «öteki mühendis de saraya damat ol
du ve Türkiye'de teik mühendis bendim» dedi. 
Türkiye'de tek mühendis olduğu bir devirde 
Abdülhâimit, bu memlekete bir Taş Ocakları 
Nizamnamesi çıkarırken yabancı sermaye, ya
bancı tekniği düşünmemiş. Biz şimdi Abdülhâ-
miit devrindeki gibi bir mühendis (değil, bin
lerce 'kaliteli mühendis, kaliteli teknik eleman, 
ıaz - çok sermayemiz, teknolojimiz, o devire na
zaran çok üstün taraflarımız var; fakat bir taş 
ocağı gibi veya taş ocağı ayarındaki bir made
ne yabancı sermaye getiriyoruz. Yabancı ser
maye gelsin, çalışsın; bizim tekniğimiz az, tek
nolojimiz az diyoruz. Ben buna inanmıyorum; 
katiyetle reddederim. Bunun da ismine biz 
Reform Kanunu diyoruz. Az evveli bizim grup
tan sayın bir arkadaşın '.söylediği gibi, üstünde 
reform deniyor. Ama içinde öyle değil. İyi 
değil de, iyiye doğru değil de, (kötü bir ka
nun çıkarsak, bundan ıbaşlkasını çıkaramaya
cağımız bir kanuna nasıl Reform Kanunu denir? 
Bunu Sayın Komisyon Başkanı izah etsin, ben 
de bileyim yahut hepimiz biklUlm. 

Sayın arkadaşlarım, her sözün, her .söyle
nenin muhakkak bir karşılığını bulmak müm
kün. Ama, ben diyorum ki, benim elimde 
Devlet İstatistik Enstitüsünün rafeamlan var. 
Şu % 95 meselesini burada çdk tekrar ettiler. 
Tahmin ediyorum, benden ısonra A. P. Grubu 
adına Sayın Kıratlıoğlu da ısöz alacak; şu zabıt
lara geçsin, b'ir heyet kuralım da gidelim, şu
nu bir anlayalım. Bakalım % 95 mi, % 96 mı
dır? Ben geçen hesabını vermiştim. 800 nıil-

-~ 80 

5 . 2 . 1973 0 : 1 

yon ton rezervimiz vardır. Bunun 250 milyon 
tonu Borax öonsolitated'in elindedir. Ben bu 
rakamları veriyorum, zabıtlara geçsin; 270 
milyon tonu özel sektörün elindedir, 280 mil
yon tonu da kamu sektörünün elindedir. Ben 
de bu rakamiları veriyorum. MTA da orada, 
resmî ra'kamlar da orada, Devlet İstatistiği de 
orada. Ama benimkilerde yüzde yüz doğru de
ğildir. Çünkü nihayet bunlar, glıolbal rakam
lardır, hakikate yakın olan rakamlardır. Ama, 
benim verdiğim rakamlarla % 96 veya % 95'in 
doğruluğunu tetkik etmek ıgayet basittir. 

Sayın milletvekilleri, burada )biz bu ma
denlerin, kamulaştırılmasını istediğllmiz za
man, az evvel, «Şartlarımız müsait, teknik im-
ıkânlarımız, sermayemiz imkân dahiline •gir
diği zaman kamulaşmada fayda vardır ve mem
leketin yararı bundadır» diye Atatürk'ün söz
lerini okudum. iSaym Mehımet Turgut, «Ata
türk 3 ncü maddeye kadar girer mü?:» dediler. 
3 ncü madde dediğiniz ne ? 

•Sayın milletvekilleri, mesele bütün memle
ketin ekonomisini dile 'getiren, yeraltı servet
leri, - linyit, enerji, yakıt ve hunuınla ilgili 
diğer madenleri - memleketin millî servetine 
büyük çapta katkıda bulunacak olan maden
ler üzerinde yabancıların hâlkimiyetiini kaibul 
etmek veya etmemek meselesi. Resmen şunu 
ifade ediyorum; Türkiye'de özel teşebbüs % 
70 - 80 zayiat yapıyor. 

Bunun aksini iddia ederlerse, -ben hiç bir 
zaımaın böyle iddialı konuşmadını - bir mühen
dis olarak bütün şu Meclisin vereceği cezaya 
razıyım. Buna nasıl göz yumarsınız. Biz, % 80 
zayiatı 'istiyoruz ve bunun ismi de «Reform Ka
nunu» diyoruz. Değil arkadaşlar; böyle reform 
kanunu olamaz. 

«Efendim, özel teşebbüs fiyatlı satıyor, öy
leyse kamu çalışmasın..» Özel teşebbüs hariç 
fiumalarla özel anlaşma yapmış. Hariç firma
nın yaptığı nedir? Avrupa'nın yaptığı nedir? 

Vaktiyle Muş'taki barit madenleri için 150 
bin dolarla geleli; - O komisyonda ben de bu
lundum - ne yapacaktı o zaman ? Bunun da te-
ikeli Teksas'ta idi. Petrol için ağır mayi, ağır 
su yapmakta 'kullanılan bu baritıleri 150 bin do
larla kapatacaktı. O zaman biz bunu kaibul 
etmedik, reddettik; adam da gelmedi. Orta -
Doğu'da o zaman bir 'karışıklık vardı. Türk-
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lerle Orta - Doğu anlaşır, bu ağır su yapmak
taki barit (madenlerini Orta - Doğu'nun, 
tran'm faydasına sunar da, biz tekçiliğimizi 
kaybederiz diye gelmek için uğraştı. O zaman 
biz müşahit heyet olarak kabul etmedik. Her 
hailde Hükümet de itibar etmedi. Yabancı Hü
kümet buraya 150 bin doları niye getirdi?.. 
Bunu kapatmak için geldi. 

Şimdi, özel teşebbüsten fiyatlı alır, kamu
dan hiç -almaz. Bir sene almaz, iki «sene almaz, 
üç sene almaz. Özelden 10 dolar fazla fiyatla 
alabilir. Bu bir gerekçe ollamaz. Dediğim se
beplerden olamaz. Çünkü, karşımızdaki tekel 
çok zengindir. Türkiye'nin madenini özel sek
törden 10 dolar fazla fiyatla alabilir; ötekini al
maz. Ötekini hiç almaz. Bu bir gerekçe ola
maz. Onun içindir iki, bu hileyi ortadan kal
dırmak içindir ki, boraksları tamamen tekel
de, Devletin inhisarına toplamak lâzım. Bir 
sene, iki sene sonra Avrupa'dan Amerika'yı 
Consolidated'iyi attığımız gibi, New - York'tan 
da Amerika'yı atabiliriz. Mesele budur. Yok
sa, 33 dolara satmak, efendim ben (temizliyo
rum, o temizlemiyor meselesi değil. Evet, ben 
'bugün kamu teşebbüslerinin 'iyi çalıştığı inan
cında değilim. Ama, bunun günahı, her hal
de bu işi düzeltme durumunda olup da düzelt-
meyenlerindir. Benim değil, kamu teşebbüsün 
isminin değil. Sen bu kamu teşebbüsünü arpa
lık yaparsan, hiç bir şeyden anlamayanı bu 
liş'in başına geMrirsen, o müessese de elbette 
iyi çalışmayacaktır. Efendim, bir yere umum 
müdür yapıyorsun hemen tedbirini alıyor. Kim, 
hangi ımililetvekilinden bana zarar var?.. Fa
lancadan. Hangi milletvekillinden, hangi sena
törden bana fayda gelir?.. Falandan. O mil-
leıtvelkili yanına gittiği zaman ona itibar ediyor. 
O milletvekilinin işi düştüğü zaman, ona yatı
rımı için, dilediğini yapıyor. Adam istiyorsa, 
(adamını alıyor, efendim, kömür istiyorsa kö
mürünü veriyor, ne istiyorsa yapıyor. Öteki 
milletvekili gittiği zaman bir bakıyor, bundan 
bana zarar gelir mi?.. Gelmez. Sekreterine yok 
dedirtiyor. Bunu burada dile getiren bir A. P. li 
arkadaştı. Böyle bir umum müdürü, böyle bir 
yöneticiyi veya böyle bir idareciyi sen getirir-
ısen büyük bir kuruluşun başıma, elbette ibu ka
mu teşebbüsü zarar eder. Bunun zararını ba
na gerekçe olarak gösteremezsin. Eğer, sen bu
nu plânlara, programlara göre uygun olarak 

çalışmaya zorla, o zaman zarar ederse, siz hak
lısınız. Sonra kamu teşebbüsü ile özel teşebbüs1 

her zaman bir olamaz. Günkü, birisi bir yere 
gittiği zaman sosyal teslisini, doktorunu, sine
masını, tiyatrosunu, her şeyini getiriyor. Ama, 
bir özel teşebbüs bir çadır, bir de ekmek sa
tan bakkal buldu mu, dağ başında çalışıyor. 
Buna rağmen de istatistiklere bakın; kömürü 
özel teşebbüs fiyatlı satar, her şeyi fiyatlı sa
tıyor. Yalnız Avrupa'ya sattığını değil, Tür-
kiye'dekini de fiyatlı satıyor. Devletim esas 
yerinde, Soma'da 120 - 150 liraya sattığı lin
yiti özel teşebbüs 20,0 - 220 liraya satıyor. 

Hiç kimse yalan söylemez. Bana gelen 
mektupları okuyayım, 6 - 7 tane melktup var. 
Ne tanırım, ne bilirim, ne yerini- bilirim, ne is
imlini bilirim. Ne kadar mektup geldiyse, bir 
tek özeli teşebbüs ismi veriyorlar: Hakkı Na
dir. Tanımam, bilmem. Ama, «Namuslu çalı
şıyor. Rezervin en İyisini, en çoğunu alacak 
derecede çalışıyor»1 diyorlar. 

Sayın milletvekiilleri, herkesi yalancı ola
rak, herkesi yanlış söylüyor olarak ıkaıbul et
meyelim. Ama ben yanılabilirim. Benim ver
diğim rakam yanlış olabilir. Az evvel Ame
rika'nın İstihsalini «1 071 ton» dedim. Halbu
ki bir milyon 71 tondur. Böyle maddî hatalar 
olabilir, yanlış olabilir, yanlış alkılda kalabi
lir. Ama, bunların bâzılarını gerekçe olarak 
göstermek doğru olmaz. «Efendim, kamu te
şebbüsleri zarar ediyor».. Ediyor, tamam. Ar
palık yaparsanız elbette eder. Dediğim gibi, 
Meclis Başkanı gibi albümleri karıştırır; «Bana 
şundan zarar gelir» ona iyi muamele; zarar 
gelmez ona başka muamele yaparsa böyle olur. 
Telefona cevap vermeyecek adamları işbaşına 
getirirsen zarar eder. Böyle adamlar da bu iş
letmeyi kârlı yapmaz ki. Bunların bütün ak
lı, işletmeyi düzeltmek için değil de, hangi 
adamlardan bana zarar veya kâr gelir, onları 
tanımak, onlarla iyi münasebetler kurmaktır. 
Böyle işletmeleri böyle insanlar elbette zarar 
ettirir... 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
Meclis Başkanı kime ne yapmış? Bunu açıkla
yın. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Misal olarak 
veriyor. 
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HÜSEYİN BAYTÜRK (Devamla) — Mec
lis Başkanı milletvekillerini tanımak için, is
men hitap etmek için resmine bakıyor; Esat 
Kıratlıoğlu, Hüseyin Baytürk. Tanımak için 
balkıyor. Bu umum müdürler ile, bu albümü 
alıyor, amla Meclis Başkanı gibi değil, hangi 
ımiHetvelMli forsludur, hangi ımiılletvekili Sü
leyman Demirel'e yakındır, hangi (milletvekili 
beni buradan yürütebilir?.. Oma ayrı muamele, 
ötekine de ayrı (muamele. Bunu burada ben 
söylemedim. Yine A. P.'li bir arkadaş dıa ge
tirdi. Bu böyledir beyler. Gidin bir umum 
müdüre, nerededir?.. Toplantıda, Ben beş de
fa PTT Umum Müdürüne gittim; toplantıda, 
efendim Bakanlığa gitmiş. Halbuki ne Bakan
lıkta, ne toplantıda... 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
Yalnız Genel Başkanımızla ne laılâkatsı var? Bu
gün iktidar değiliz ki. ı(C. H. P. sıralarından 
«misâl olarak veriyor» sesleri) 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Devamla) — Hayır, 
ben misâl olarak verdim. Şimdi.: 

BAŞKAN — Efendim, yarın Meclis Reisle
ri... 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Devamla) — Sü
leyman bey için, berhanıgi bir şahıs için söyle
miyorum.., 

BAŞKAN — Sayım Baytürk.. 
HÜSEYİN BAYTÜRK (Devamla) — Hattâ 

meselâ Bülent ney iktidarda olunsa, belki Bü
lent beyin yakını kimdir?.. Yani, bm Süleyman 
(beye tariz maksadıyle söylemedim. Öteki ada
mın (tutumunu 'göstermek için söylüyorum. Dün 
Süleyman beydi iktidarda, (Süleyman bey ara
nıyordu, bugün Süleyman bey değil başkasıdır, 
onlar aranıyor. Süleyman beyi dün arayanlar 
bugün aramıyor. İşte kendisi burada; dinliyor. 
Süleyman beyim peşinde dört dönenler bugün, 
«acaba selâm verirsek bir şey imi olur» diye ka
çanlar var. Onu Süleyman bey kendisi de bili
yor, 'ben de biliyirum. Ama, bunlar dedikodu 
mevzuu, bunları, buraya getirmeye lüzum yok.. 
<A. P. sıralarından anlaşılmayan müdahaleler, 
'gürültüler) 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Devamla) — Ben 
bilirini, ben Süleyman beyin kardeşini de, Sü
leyman beyi de tanırım.'. Ben kimseyi itham et
mek için söylemiyorum,.. 

BAŞKAN — Sayın Baytürk, lütfen madde 
üzerinde efendim. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Devamla) — Efen
dim, madde üzerinde konuşacağım. 

Burada yine karışık birşey var. Peki, önem 
siz olanlar, hiç önemsiz 'olanlar ne olacaktır? 
önemlileri ya Devlet çalıştıracak yalhut özel te
şebbüs çalıştıracak veya ortaklık ile olacak. 
Ben bunun mân asını başka anılıyorum. «Veya» 
dediği zaman, yukarda da, «ekonomik 'olmayan
ların dışında», - yani ekonomik olanlar - diyor. 
Bu da karmakarışık bir maddedir. Bu da şeyi 
izah etımiyor. Burada da. yine aynı linyitlerde, 
söylediğim 'gibi, eğer Devlet ile Özel 'teşebbüs 
bir 'ortaklık kurarsa, yine bütün malzemeyi, 
teknik imkânları, plânı Ve projeyi kamu teşeb* 
büsü yapacak; 'özel de bunun kaymağını yiye
cek. Yabancı ıgelsin, para yatırsın, madenlerimi
zin kaymağını yesin; ruhsat alsın kaymağını 
yesin. O yetmiyormuş gibi, bir de kamu, özel ile 
'Ortaklık yapsın, özelin sanki yeraltında bırak
tığı rezervle yaptığı fenalık yetmiyormuş gibi; 
bir de ona sen bunu yap deyip Devlet tarafından 
o kaymağını yerken yardım edeceğiz. Bıraktığı
nın cezasını sormayacağız. Sen % 70 - 80'imi yer
altında bırakıyorsun, demeyeceğiz. No diyece
ğiz ? Sen şu % '20yi çıkarıyorsun ya, ona da biz 

Devlet 'olarak yardım, edelim. «<veya»'dan, ben 
bunu anlıyorum1. Bir başkası anlıyorsa, Komis
yon Başkamı veya Bakan izah etsin, ben de inan
mış olayım. Aksi takdirde, bu madde birinciden 
de daha kötü ve daha karışıktır. Yani ben az ev
vel «karmakarışık» dedimse şu Hint fakirleri 
ıgibi bu dalha karmakarışık birşey, anlayana aş
kolsun, ben. şahsen anlayamadım. Belki ben 
teknik adamım. Hukukçular ilerde inşallah an
larlar. Fakat öyle zannediyorum ki, çoklarımızın 
başı ağrıi'j 

Sayın milletevkilleri; Bor hakkındaki söz
lerimi burada bitiriyorum. Bu hususta önergem 
var; Hükümetin ilk tasarısının doğrultusunda
dır. önergeme itibar edilmesini diler, saygıları
mı sunarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
Sayın Esat Kıratlıoğlu, buyurunuz. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Mevzua ge
lin. 

BAŞKAN — Sayın Baytürk, Kazova diyor 
ki, «Mevzua gelelim,» Lütfen, 
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A. P. GRUBU ADINA ESAT KIRATLIOĞ-
LU (Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım : 

Üzerinde konuştuğumuz ek geçici madde 4, 
bundan 2 - 3 gün evvel de bir mesele ile bir mü-
sebetle arz ettiğim gibi; şu son 6 - 7 
aydan beri gerek Mecliste, 'gerekse komis
yonlarda,, .50 - İÖO defa konuşulmuş mev
zulardır ve her defasında da aynı imeseleılerin 
burada münakaşası yapılmaktadır. Bunu 3 - 4 
gün evvel de burada ibir vesile ile arz •etmiştim. 
Ama her defasında da burada konuşmak duru
mu yaratılmaktadır. Hiçbir arkadaşımın hiçbir 
surette, konuştuklarımı tariz elarak almaması 
lâzım gelir. Nasıl ki, bâzı arkadaşlarımız, kendi 
ekonomik düşüncelerini ve felsefelerini müdafaa 
ediyorlarsa, biz de burada elbetteki Adalet 
Partisi olarak kendi görüş ve felsefemizin so
nuna kadar mücadelesini ve müdafaasını yap
mak mecburiyetindeyiz ve 'bunu yapacağız. 

Bu bakımdan, bir mantık formülü vardır. 
bu formülde eğer meseleyi doğru va'zederseniz, 
doğru neticeye gidersiniz; yanlış vazederseniz 
yanlış neticeye gidersiniz. Meselâ, burada ko
nuşulan bir misâli arz edeyim. Şöyle bir mantık 
silsilesi kursak, netice ne olur 1 

Kamu teşebbüsü en iyi 'çalışan teşebbüstür. 
Yaihutt da daha doğrusu şöyle diyelim : 

«(En iyi çalışan teşe'bbüs, kamu teşebbüsü
dür. 

Özel teşebbüs kamu teşelbbûsü değildir-. 
Öyle ise, Özel teşebbüs iyi bir teşebbüs de

ğildir.» 
fBu mantık silsilesinin başlangıcı itibariyle 

hareket edersek, netice 'öyle çıkar. Ama, mese
leyi doğru va zetmek mecburiyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım; bu noktaya gelme
den evvel, şurada 'bâzı hususlara temasa gayret 
edeceğim: «Bor asiti tuzlarında, Devletin elin
deki % 95, özel teşelbbüsün % 5dir» denmekte
dir. Arkadaşlarımız ıbunun aksini müdafaa et
mektedirler, «löyle değildir, birltakım istatistikî 
malûmatlar var» deımeklte'dirler. 

Bilebildiğim kadarıyle 'Türkiye'mizde hu 
-mevzuda maalesef İtam mâııasıyle tutulmuş ve 
doğruluğu tespit edilmiş bir istatistikî ınalûmaıt 
no MTA'nım ve ne de Devlet istatistik Enstitü
sünün elindedir. Bu ımalûmaıtılar, ya özel teşeb
büsün kendisine aittir, yahut da Devlet teşeb-

I büsünün kendisine ait malûmatları ıgösterilmek-
tedij*. Ama bilinen bir ^gerçek vardır ki; Türki-
yevde Bor asiti tuzlarının büyük ibir kısmı Dev
letin elindedir ve bunun •% 915 olduğu iddia edil
mektedir ki; c/c 05 'olmadığımı iddia edem kesin 

I bir istatistikî .malûmat yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; bu malûmat hususun-
.1 da Devlet İstatistik Enstitüsünün, yahut da Ma-
I den Tetkik Arama Enstitüsünün notlarına ba

karsanız, hepsi ayrı ayrı değişik mâna vermek
tedir. Hattâ Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığından sorarsanız, onların da verdiği rakam 
hiçbirine uymamaktadır. Bundan dolayı 'bunu 
söylüyorum ve bunun doğru olduğunu 'zannedi-

I yorum. 
Değerli arkadaşlarım; elimizde bulunan îbu 

Kamunun ek 4 ncü maddesi, İBor asiti tuzlarının 
ne şekilde işletileceğinin teminini getiriyor ve 

I aynen şöyle söylüyor : 
I «İlgili Bakanlığın ve Devlet Plânlama Teşki-

lâitının ıgörüşü alınarak, Bakanlar Kurulu ka-
rarıyle Devletçe işletilmesi ekonomik değerde 
bulunmayanlar dışımda kalan Bor tuzu maden
leri, Devlet tarafından doğrudan doğruya veya 
özel sektıörle ortaklaşa işletilir» Bunlun mânası 
şudur; hiçbir yanlış anlaşılmaya lüzum yoktur: 

Devletin elinde bulunan, ekonomik olsun ve
ya olmasın zaten Devletin elimde kalmaktadır 

I ve buma hiçıbir surette bir tesiri yoktur. Ancak, 
I özel teşebbüsün elinde bulunan ekonomik veya

hut da ekonomik olmayanları burada maddeye 
'bağlamıştır. Bundan dolayı, maddede ibir sara-
Ihaıt aramanın, yahut da «Aradık da bulamadık» 
demenin, bir ananası olmasa gerek, bu madde 
igayet sarihtir. Üstelik, bu madde umumî hüküm-

I leri getirmektedir. Umumî hükümlerin dışımda-
I ki olan hususat, elbetteki özel kanunla ayrıca 

tedvin edilir. Burada şöyle veya 'böyle elmuş-
I tur, diye hir polemik açılmasımın yine mânasını 

anlamak mümkün değildir. Zira, gayet açıkça 
iburada umumî hükümler vazedilmiştir. 

Değerli arkadaşlarını; «Belki Danıştaya gi
dilecektir» deniyor. Danıştaya (gidilme kapısı, 
kanunla herhanigi bir surette mutlak «olarak ne 
ıDevlete, ne de 'özel teşebbüse kapatılamaz. Da
nıştay zaten bunlar için kurulmuştur. Danışta-
yın kapısının kapatılması, mücerret düşünüldü
ğü takdirde, bunum Danıştay mantığı ile. anla-

I şılması mümkün değildir. Danıştay öyle karar 

83 — 
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verir veyahut da böyle karar verir, hu başka 
meseledir. 

«Kıstasın ne olacağı» sorulmaktadır. Kıstas 
hususunda burada: '«İlgili Bakanlığın ve Plân
lama Teşkilâtının görüşü,» denmiştir. Bu iki 
teşekkülde kâfi miktarda bu kıstası teinin 'ede
cek teknik elemanın bulunabileceğini kabul et
mek lâzım gelir, zira, aksini düşünmek müm
kün değildir. Çünkü, diğer parti sözcüsü arka
daşlarımın da 'gayet iyi ifade ettiklerine göre, 
Türkiye'de kâfi miktarda teknik elemannın bu
lunduğunu iiddia ettikten sonra, «Bu teşekkül
lerde bu kıstası tespit edecek insan yoktur» de
mek, mamtığa uygun düşmez. 

«Bakan gizli ^oturum teklif -etti de görü
şülmedi.» deniyor. Zaten bu meselenin gizli kal
mış ihiçibir yönü kalmadı ki... Yani taâa Hakkâ
ri'nin en ücra köyünden, Edirne'nin en ücra kö
yüne kadar boraks meselesi öyle şişirildi ki, bu 
âdeta Türkiye'de 'bir 'boraks mütehassısları he
yeti yetiştirme ıgi'bi birşey oldu. Ama bu balonu 
patlatacağız. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Pat
lat. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Bu 
balon patlamak mec/burîyetindedir. Bunun gizli 
bir tarafı kalmadı. Yani «Gizli konuşacağım» 
deyip de, birtakım .spekülâsyon mevzuu yapıl
masını elbet teki arzu eitm'eyiz. 

Tek elden idare şeikli : 
Sayın arkadaşlarım; 1970 yılında, Etiibank' 

in, neşrettiği 'bir faaliyet raporu var. Etibank'm 
hu faaliyet raporunda,, en iyi Ibir Bor asiti tuz
larınım «Kolamanit» 'olduğu (Söylendiğine 'göre; 
1970 yılında Avrupa'da kullanılan kolamanitin 
topyekûn •% '9'5'i, daha doğrusu şöyle ifade ede
yim; demokrasi ile idare edilen Avrupa Devlet
lerindeki en iyi Borasiti tuzu oılan kolamanitin 
ı% '9f5'i 'Türkiye'den sevk edilmiştir. Zaten ibu 
tekel, şöyle veya böyle Türkiye'nin elindedir. 
Burada 'bir tekel üzerinde durmanın, yine bir 
spekülâsyon mevzuu olarak önümüzde sırıttığı
nı ifade etmeme müsaade buyurmanızı istirham 
ederim. 

Değerli arkadaşlarım, eğer kamulaştırılırsa 
1980 yılında 100 milyon dolar civarında bir pa
ranın Türkiye'ye geleceğini... 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — 80 
ilâ 100. Orada beraber dinledik. 

I ESAT KIRATLTOĞLU (Devamla) — Evet, 
I beraber dinledik, 80 ilâ 100. 
I Eski Enerji Bakam, Partilerüstü Hükümetin 
I Enerji Bakanı Sayın Topaloğlu'nun ifadesiyle 
I Türkiye'ye 80 ilâ 100 milyon dolar bir gelir ge-
I tireceği söylenmiştir. 12 Mart'tan sonra kurul

muş olan Partilerüstü Hükümetlerin getirmiş ol-
I duğu birtakım hüccet esasına dayanan mesele-
I lerin ne kadar yanlış temele dayandığı seneler 

ve aylar içerisinde meydana çıkmıştır. Dolayı-
sıyle; bu 80 ilâ 100 milyon dolarlık bir gelirin 
Türkiye'ye Bor asidi tuzlarından getirileceği 

I gerçeği; ancak kendi mantığından menkul olan 
I bir sıfat olmak lâzımgelir. 
I Ama, eğer iyi bir işletme tarzını arzu ediyor

sak; böyle iyi bir işletme tarzının mutlak surette 
Devlet elinde olmak suretiyle değerlendirilmesi 

I lâzımgelir diye bir mantığın tutarlılığı, işin ba-
I şmda verdiğim mantık formülü ile de bağdaşa-
I cak nitelikte olduğu mümkün değil, olamaz. Kal-
I di ki, yine burada.defalarca söylenmiştir; dünya 
I Bor asidi tuzu tüketimi 1970 yılı rakamı itaba-
I riyle yıllık 2 ilâ 2,5 milyon civarındadır. Bunun 
I 30 dolar itibariyle hesabını yaptığınız takdirde 
I 75 milyon dolar yapıyor. (Bu, bütün dünyada) 
I Yani bu 10 sene içerisinde bunun yalnız Türki-
I ye'ye 80 ilâ 100 milyon dolar gelir getireceği

nin tüketim hesabı, yine bir mantık formülünün 
I üstünde kendinden menkul bir hüccet esasına 
I dayanan bir formül olsa gerek. Diğer yanlışlar 
I gibi... Tıpkı burada enerji meselesinde dile ge-
I tirilmiş işler gibi... 

Değerli arkadaşlarım; deniliyor ki. ortakları 
I arasında özel teşebbüs itibariyle Türk sermayesi 

bulunan en iyi teşebbüstür. Bunun içerisine ya
bancı girdi mi, bu kötü teşebbüstür şekliyle, yi-

I ne bir mantık esasından hareket etmenin, doğ
ru olmayan bir mantık esasından meseleyi yan-

I lışa götürmenin bir şekli olduğunu ifade etmek 
isterim: Zira; eğer bunun aksi iddia edilecekse, 

I (yani inanın tekrarından artık sıkıntı duyuyo
ruz) bunu batı alemiyle, komünist âlemi arasm-

I daki yabancı sermaye, yabancı teknik alış - ve
rişine, (hani şurada tekrar etsem, yeter diye bcl-

I ki bağıracaksınız) bu kadar acık esasa dayan
mış mantık formülünü başka bir şekilde teşeb-

I büs ederek değiştirmeye çalışmanın tutarlılığı 
I mümkün değildir, doğru değildir. 
I Eğer özel teşebbüsün içerisinde kanunun mü-
I saade ettiği nispette yabancı teşebbüs faydalı 
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ise, yabancı teşebbüsün Türkiye'ye gelmesine en
gel olmak reform kanununun üstünde tutulacak 
bir mesele değildir. 

Arkadaşımızın da ifade ettiği gibi biz refor
mu, Adalet Partisi Grup Sözcüsü olarak o - 5 
gün evvel burada ifade etmiştik: En iyiyi 
bulmak, en rantabl işletme tarzını bulabilmek
tir. Gayrisâfi millî hâsılaya katkısı olabilecek 
yolu bulmaktır. Gayrisâfi millî hâsıla içerisin
deki madenin % 1,5'hık hesabını acaba nasıl 
yükseltebiliriz1? 1971-1972 rakamları itibariyle 
cari hesaplarla tahminen 180 milyar Türk lira
sı civarında bulunan gayrisâfi millî hâsılaya 
% 1,5'luk madenin hissesini nasıl yükseltebili
riz, bunun hesabı içerisinde olmak lâzııngelir. 
İşte reform; bu % 1>5'11 c/( 4'e çıkartmaktır, 
% 5'e çıkartmaktır. Bunu yapabildiğiniz tak
dirde reformdur. Değilse bir kanunun adını re
form koy, ondan sonra efendim benim teklifim 
kabul edilmedi, dolayısıyle, bu reform değildir... 
Y a l Benim teklifim kabul edilseydi, yahut da 
bizim görüşümüz kabul edilseydi bunun adı re
form olurdu... 

Beyler, böyle bir mantık silsilesiyle bu Par
lâmento düzeni içerisinde bir neticeye gitmenin 
mümkün olamayacağı kanaatindeyim. Parlâ
mento; fikirlerin çarpıştığı ve nihayet en iyi
nin bulunduğu bir methaldir. Dolayısiyle, bura
da bunun münakaşası ve mücadelesi yapılacak
tır. 

Değerli arkadaşlarım; o bakımdan, benim 
mantık silsileme uymayan her şey reform değil
dir niteliğini buraya getirmek de mümkün de
ğildir. 

Biz iddia ediyoruz ki, gayrisâfi millî hâsıla
ya katkısı olan ve olmayı öngören ve onu temin 
eden kanun mantığı, reform mantığıdır. Biz, 
bunu getirdiğimize kaniiz. Özel teşebbüsün 
% 80 zayiat verdiği, resmî sektörün vermediği 
durumu burada münakaşa mevzuu edilirse, bir
takım meselelerde resmî sektörün de ne kadar 
zayiat verdiği, (Bilhassa kömür mevzuunda) 
ariz - amik burada ifade edilebilir. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bağlıyorum; 
1. Boraks mevzuu şişirilmiş bir balondur. 

Bu balon burada patlatılmıştır ve şişirilen her 
balon, mantığa aykırı düşen her balon burada 
Adalet Partisinin felsefesini müdafaa etmek ba
bında patlatılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bir slogan esasına da
yandırılarak memleketin üstünde gezdirilen bu 
havadisin buradaki münakaşaları neticesinde 
kâfi miktarda, gerek kamuoyu ve gerekse bıi 
mesele üzerine alâka duyan birtakım yerler, 
birtakım kimseler, kâfi miktarda malûmat sahi
bi olmuşlardır tahmin ediyorum. Ve öyle zan
nediyorum ki, artık bunun üzerinde spekülâs
yon yapmaya da kimsenin cesareti olmayacak
tır. Sözümü bir cümle ile bağlıyorum. 

Burası Parlâmento olarak en iyiyi bulmak 
durumunda olan bir teşekkül olarak ve Türki
ye'nin en yüce bir teşekkülü olarak, üzerinde 
başka bir teşekkülün gücü ve kuvveti tevehhüm 
dahi edilmeyecek bir güç ve teşekkül olarak 
Yüce Parlâmento, burada en iyisini bulmak ar-
zusuyle aylardan beri yaptığı mücadelenin ne
ticesini bugün kanun tekniği olarak huzurunuz
da bağlamak neticesine varmıştır. 

Yüce Parlâmentoyu saygı ile selâmlarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, «önergemi izah 
ederken konuşacağım» demiştiniz 1. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — 6 kişi dol
madığına göre söz hakkımı kullanmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Pek tabiî.. Ben, belki unuttu
nuz diye hatırlatıyorum. Buyurun efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Şüphesiz, bir kanunun bir maddesi şu ya da 
öbür siyasî grubun siyasî tercihlerinin dile ge
tirileceği bir münakaşa zemini yaratabilir. El
bette ki grupların görüşlerine, anafelsefelerine 
saygılı olmak lâzımdır. Benden evvel konuşan 
bir siyasî grubun sayın sözcüsü, hem bunu dile 
getirdi, hem de arkasından kendisini nakzeden 
bir beyanda bulundu; «Aynı şeyi yüz defa ko
nuşuyoruz» dedi. Ve sonra yüz defa konuşmak
tan şikâyet etti, yüz defa gene kendisi konuş
tu; ama dedi ki, «Siyasî parti olarak felsefemi
zi sonuna kadar müdafaa edeceğiz, bunun müca
delesini yapacağız» dedi. Haklısınız. Mücadele
nize ve felsefenize saygı duyarız. O halde yüz
lerce defa konuşmayı neden yadırgıyorsunuz? 
Bunu anlamak mümkün değil, kendinizi nakze
diyorsunuz. 
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Sayın arkadaşlarım; şüphesiz siyasî görüşle
rin münakaşa plâtformu burasıdır işte. Bunu 
bu sınırların dışına atmak; mevzuu kürüslerin 
dışında, Meclisin dışında münakaşa etmek yarar 
sağlamaz. Siyası tercihimiz şudur ve bu siyasî 
tercihimizde bu kürsüye gönderilmişiz, rey almı
şız. Neden yadırgıyorsunuz? Yadırganmıyor
sunuz aslında da neden yüzlerce defa kürsüye 
gelmekten sıkıntı duyuyorsunuz, bunu anlamak 
mümkün değil. 

Arkadaşlarım, o halde geliniz bu siyasî ter
cihlere ve görüşlere saygılı şüphesiz devam et
tirmek ile birlikte, bâzı konularda hiç değilse 
asgarî müştereklere varalım. Ne yapmak lâ
zım? Tamamen özel sektörün karşısında bir 
grup yok bu Yüce Mecliste. Karma ekonominin 
savunuculuğunu yapıyoruz, bir siyasî görüşümüz 
bu. Ancak karma ekonomimiz bir ölçüde yeral
tı servetlerinde Devlet sektörü şekline, biçimine 
dönüşmektedir. Bunu kesin kesin söylemiş bir 
parti, bir gün başka türlü, öbür gün başka tür
lü söylemiyor. Nedeni; yıllarca ve yıllarca Yü
ce Meclisin kürsülerinden ve şüphesiz siyasî bir 
örgüt olarak konuşmaların yapıldığı toplantılar
dan kamuoyuna duuyrul muştur. 

Arkadaşlarım, ama ne var ki kişisel bir gö
rüşü dile getirmek iddiası ile bir grubun bir sa
yın üyesi (sözcüsü demiyorum, yanlış anlaşılma
sın) çıkıp buraya bir yığın rakamlar ortaya koy
muş ve ondan sonra dikkatle izlediğimiz halde 
konuşmasını bitirip Cumhuriyet Halk Partisinin 
sözcüsü o rakamların gerçek dışı olduğunu dile 
getirirken hemen yerinden kalkmış ve şu Yüce 
Meclisin içerisinde görülmez bir noktaya gitmiş, 
göremiyoruz. Burada mı Sayın Osman Tan?.. 
Yok. (A. P. sıralarından «buradadır» sesleri). 

BAŞKAN — Genel Kurulda efendim Sayın 
Osman Tan. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Burada 
değil efendim. 

BAŞKAN — Burada efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Hani? 
BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Özgüner 

hem zapta geçiriyorsunuz, hem burada olup ol
madığını iyi incelemiyorsunuz. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Bura
da mı diye soruyorum. Sayın Başkan, grup söz
cünüz konuşurken bir aralık çıktı da, geldi mi 
diye bakıyorum. Ha memnun oldum, o halde 
arkadaşlarım.. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (İstanbul) — Tek
mil vermekle görevli değiliz Saym Başkan. 

OSMAN TARI (Balıkesir) — Hesap verme
ye mecbur muyuz ? 

MUSA DOĞAN (Kars) — Yeni usuller mi 
çıkıyor ? 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız. Saym 
Özgüner, esas hakkında rica ederim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Dinle
mesinde fayda var arkadaşlar kendisi için de, 
Meclis için de, şüphesiz kamuoyu.. (A. P. sıra
larından anlaşılmayan müdahaleler). 

BAŞKAN — Sayın Özgüner çok rica ederim 
efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Arka
daşlarım, tariz yapılırken ben Sayın Tan'yi çı
karken gördüm de üzülmüştüm. Şimdi memnun 
oldum, buradalar. 

BAŞKAN — Sayın Tan, ben burada olduğu
nuzu ifade ettim efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Şimdi 
bu konuşmaların mesnedi nedir diye sual sorul
du, belki onun için dışarı çıkmıştır. Şimdi arka
daşımız grup sözcüsü olarak sordu, konuşmala
rında dile getirdiği rakamların mesnedi yoktur, 
gerçek dışıdır diyor. Politikada gerçek dışı de
nilince bunun anlamı şüphesiz sözcüğü daha da 
başka olabilir. Gerçek dışıdır. Arkadaşlarım 
resmî bir rakam olmayan ve ancak kulaktan dol
ma Yüce kürsüye getirilen rakamların gerçek 
dışı olduğu iddiası yapıldığı zaman, gerçekle il
gisi ve ilişiği dile getirilmek ve tevsik edilmek 
lâzımdır. Bir özel sektör savunuculuğunun ya
pılmakta olmasını yadırgamayız, olabilir. Şu ve
ya bu özel sektör demiyorum, bu espriye şüphe
siz taraftar olanları saygı ile karşılarız, olabilir. 
Ancak bir özel sektör savunuculuğu yapabilmek 
için tevsik edilemeyen gerçek dışı rakamları kür
süye getirmeyi yadırgarız, kürsüye getirilmiş
tir bu, zabıtlara geçmiştir. Bir grup sözcüsü de 
zabıtlara geçen bu rakamların tevsik edilmesini 
istemektedir. İşte kürsü burası.. 

OSMAN TARI (Balıkesir) — Gümrüklerin 
kayıtlarına, rakamlarına dayanıyor. Yanlış de
mek kolay, siz getirin... 

BAŞKAN — Zabıtlara geçmiştir efendim Bir 
milletvekili.. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Geç.niş-
tir, oradan da geçiyor zaten. 
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BAŞKAN — Sayın özgüner bir milletvekili 
kürsüden konuştu mu her söz zapta geçer, ta
rihe mal olur. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Arka
daşlarım, gene bir bor madeninin, bor minerali
nin çok önemli bir mineral olmadığı iddiasını 
yapabilmek için bunun stratejik olmadığı, harp 
sanayiinde kallanılmadığı iddiasını yapan arka
daşımız nerelerde kullanıldığını sayarken, çelik 
sanayiinde kullanılan çok önemli bir madde ol
duğunu da söyledi. Ben teknik adam değilim, 
ben hukukçuyum arkadaşlarım; bir madde çelik 
sanayiinde önemli bir maddedir de harp sana
yiinde bunun önemi artık münakaşa mı edilir? 
Bulununuz arkadaşlarım, ehemmiyetsiz olduğu 
üzerinde durunuz. Ama hem bunu çelik sanaiin-
de kullanılan önemli bir madde olarak dile ge
tireceksiniz, hem de Yüce Mecliste bor mina-
rallerinin. çok da öyle üzerinde durulacak ve 
•bir arkadaşımızın deyimi, Bakanın da kınalan
dığı bir deyimle söylüyorum bir balon gibi Şİ-
şirilecek bir konu olmadığını söyleyeceksiniz. 
Aslında üzerinde durulacak çok önemli konu 
arkadaşlarım bu. Bor mineralleri harp sana
yiinin temel taşlarından biridir, çünkü arka
daşımın da ifade ettiği gibi çelik sanayiinin 
esas unsurlarından birini teşkil eder. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Esas 
unsuru değildir, bir miktar kullanılır. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Ha bir 
miktar kullanılırsa da harp sanayiinde şüphe
siz önemli bir maddedir. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Flüs-
pat da kullanılır. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Samsun) — O za
man karton kutu da olur. 

Arkadaşlarım, dünyada bor minerallerinin 
en zengin olduğu ülke Türkiye'dir. Her halde 

bu husus münakaşa götürmez. Türkiye dünyada 
-% 35 ilâ % 45 arasında bor minerallerini bün
yesinde taşıyan bir ülke Amerika da % 28 ci
varında olduğu bilinir, duyulmaktadır. Şimdi 
geliniz bakınız Amerika dünya bor ihtiyacının 
% 70'ini karşı!ar, Türkiye dünyanın en zengin 
bor yataklarına sahibolduğu halde % 17'sini 
karşılar. Ben bunu resmî rakamlar olarak al
dım, ama bunda dahi sayın A. P. sözcüsünün 
söylediği gibi hatalar olabilir, fakat resmî ka
yıtlara dayalıdır. Şimdi o halde Türkiye'de bor 
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yataklarının bu derecede ağırlık taşıdığı ve dün
yada hakikaten en zengin yataklara sahiboldıı-
ğumuzu bildiğimiz halde dünya ihtiyacının an
cak % 17'sini karşıladığımız, % 20'sini dahi 
karşılayamadığımızın sebebini araştırmak lâ
zımdır. Şimdi düzen dersem başka anlamda an
lamayınız, ama bugünkü maden işletmesi dü
zeni bu neticeyi vermiş. O halde yeni bir düze
ne gitmek zarureti var, zorunluğu var. Bugün-
'kü maden işletmeciliği, her haliyle bizi dünya 
ihtiyacının % 17'sine cevap verebilecek duru
ma getirebilmiş, o çizgiye getirebilmiş. Silkine-
bilmek, ona yenL-bir düzen verebilmek için ge
liniz bâzı noktaları beraiberce tespit edip yara
ları beraberce deşelim. Şimdi bir ölçüde savu
nuculuğunu yaptığınız karma ekonominin; 
ama ağırlık tarafıyle özel sektör savunuculu
ğunu bir tarafa bırakalım; Devlet sektörü mü, 
özel sektör mü ve hangisine bu karma ekonomi 
içerisinde ağırlık verelim? Bunun üzerinde mü
nakaşayı bir yana bırakalım da şu neticeye 
hangi düzen içinde geldik ona bakalım. İşte sa
vunuculuğunu yaptığımız özel sektörle geldik. 
Özel sektör bizi getire getire % 45 yataklara 
sahibolan Türkiye'de dünya ihtiyacının % 17' 
sine cevap verebilecek bir çizgiye getirmiş. Ar
kadaşlarım, geçen gün bir madde üzerinde söy
lediğim gibi yetkili ağızların söylediği gibi 
2 000 yılında dünya maden sıkıntısı çekecek
tir. Dünya en zengin yataklara sahibolan Tür
kiye maden reformuna giderken hâlâ özel sek
törün bizi getirdiği çizgide devam sloganı ile 
çıkıyorsa elbette Türkiye'nin yararına değil
dir arkadaşlarım bu. Siyasî tercihlere... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Avru
pa ihtiyacının % 95'ini Türkiye karşılıyor. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Dünya 
ihtiyacının % 17'sini, dünya ihtiyacının % 17' 
sini... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Ame
rika kendi ihtiyacını kendi karşılıyor. Bu bapta 
verdiğiniz istatistik yanlıştır. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, lütfen ye
rinizden müdahale etmeyiniz efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sayın 
Başkanım ben memnun oluyorum, ama siz aynı 
müsamahayı keşke ben de müdahale ettiğim 
zaman yapsaydınız, tarafsızlığınızı bir kere da
ha ispat etmiş olurdunuz. 
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BAŞKAN — Sayın Özgüner, çok rica ede
rim efendim, siz mevzunuzu konuşun. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Siz ta
rafsızsınız da biraz daha hatırlatmak için söy
ledim. 

BAŞKAN — Biz taraflılığımızı tarafsızlı
ğımızı biliriz, rica ederim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Arka
daşlarım, işte bu bu derece geniş yataklara sa
hibolan Türkiye'nin, % 45 yataklara sahibolan 
Türkiye'nin dünya ihtiyacına ancak % 17 ile 
cevap verebilmesi neticesi bize şüphesiz Devlet 
sektörüne gitme zorunluluğunu hatırlatmakta
dır ve bu; şüphesiz siyasî görüşlerimiz, tercihi-
ımiz olarak senelerce söylediğimiz, diye getir
diğimiz konu olmasına rağmen, millî menfaat
lerin savunuculuğundan hiç ayrı gayrı düşün
müyoruz, aynı noktada asgarî müşterekte bir
lemiyoruz, hiç birleşenıeyeceğiımiz noktalar var, 
ama hiç de ayrılmayacağımız tek nokta, tek 
çizgi hiç şüphesiz millî menfaatler savunuculu
ğudur. O halde geliniz beraiberce bir grup taas
subundan çıkarak, millî yararlar savunuculuğu 
taassubuna girerek bunu çözelim. 

Bu sebeple bu konuyu bu ölçüde dile getir
dim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN —. Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Kodamanoğlu buyurunuz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; bor tuzları ko
nusunda bu tasarının tümü üzerindeki tartış
malar sırasında uzun boylu durulduğu için 
tekrar iaynı şeyleri, aynı teferruat içinde izah 
edip vaktinizi almayacağım. Çok kısa bir ma
ruzatta bulunarak bu maddemin müzakere za
bıtlarına Hükümetin görüşünü anaçizgileriyle 
tescil ettirmek istiyorum. 

Hükümet bu konuya siyasî partilerimizin 
iktisat felsefeleri açısından bakmamı aktadır. Ne 
mutlaka Devletleştirme ihtiyacı ile hareket 
ediyoruz, ne de mutlaka özel teşebbüsü muha
faza 'etmek kaygusundayız. Hükümetin bu ko
nudaki görüşü tamamen pragmatiktir ve bor 
tuzlarında getirilmek istenen rejimin memle
ket için daha yararlı olacağı anlayışına da
yanmaktadır. 

Bilindiği gibi bir değerli arkadaşım ger
çekten uzun ve istifadeli izahatında bor tuzla

rının nerelerde kullanıldığını açıkladı. Bir ek
siği vardı, onu da ben tamamlamak istiyorum. 
Bor tuzları son zamanlarda süpersonik uçakla
rın kanatlarının imalâtında kullanılmaktadır; 
boron lifleri ve boroın macunları olarak. Gerçi 
fotoğrafçılık ve saire gibi daha bâzı ilâveler 
de yapım ak mümknüdür; fakat söylemek istedi
ğim şudur; bor tuzlan son derece geniş bir 
istihlâk alanı bulmaktadır. 

Bor tuzları stratejik madde midir Bu tar
tışılabilir; stratejik maddeden ne anladığınıza 
bağlıdır. Hükümet bunun stratejik madde ol
duğu anlayışındadır ve plâna bu maksatla 
hüküm sevketmiştir ve Yüce Meclis Plân Ka
nununun «Madencilik sektörü ile ilgili ilkeler 
ve tedbirler» bölümünün 3 ncü maddesinde bor 
tuzlarını stratejik madenler arasında saymış 
ve kamu kuruluşları eliyle işletileceğini derpiş 
'etmiştir. 

Bana sorumlu arkadaşlarımın verdiği ra
kamlara göre, dünya boraks tüketimi, B2 0 3 

cinsinden, yanıi madenden çıkarıldığı gibi ham 
olarak değil, (B2 03) boroksit cinsinden 700 
bin ton civarındadır. Bu 700 bin tonun 400 
bin tonu Avrupa'da kullanılmaktadır. Bunun 
300 bin tonu Amerika'dan ithal edilmetkedir. 
Türkiye bu önemli pazara çok yakın olma^ 
sına rağmen, Türkiye'deki bor yatakları ka
lite olarak Amerika''dan daha üstün bulunma
sına rağmen Türkiye'deki bor yataklarında 
istihsalin yataklarımızın yapısı itibariyle ucuz 
ve ekonomik olmasına rağmen, Türkiye'de 
bulunan yatakların dünya rezervleri yönün
den son derece ağırlık taşımasına rağımen ve 
Türkiye'deki bor tuzlarının kalite olarak öte
kilere kıyasla daha üstün vasıfta, kullanma ve 
imalât yönünden daha üstün vasıfta olmasına 
rağmen bu pazarda ümit ettiğimiz yeri alama
maktayız. 

Yine bana verilen rakamlara göre Ameri
ka'da Kaliforniya'dan Avrupa'ya bu ımetaı 
nakletmek aşağı - yukarı 25 - 30 ton/dolar mas
rafı icab'ettiriyor. 

Simidi bu üstünlüklerimize rağmen niçin 
bor tuzlarında Avrupa pazarlarında gereği 
kadar yer alamıyoruz? Bunun başlıca nedeni 
olarak, bilinen; Amerika'da bu işi idare eden 
bir tekelin Türkiye'ye ancak bu imkânlar sı
n ın içinde yer vermiş olması gösterilmekte-
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dir. Yani, bir tekel var petroklekilere ben
zer, bu tekel dünya piyasasına hâkimdir ve 
hattâ bir ölçüde Türk yataklarına da nüfuz 
etmiştir ve böylesine büyük bir imkânı tek ba
şına kullandığı için Türkiye'nin şansını dile
diği sınırlar içinde bırakabilmektedir. İddia bu, 
bana verilen bilgi bu. 

Şimdi, öyle ise mesele bu tekelle bir müca
dele yapmak, bu mücadeleyi memleket lehine 
kazanarak, borakstan bu anda elde ettiğimiz 
dış geliri birkaç misli artırmak meselesidir. 
Yine Hükümetin anlayışı boraksta, ne mesele
nin Türk 'ekonomisi için tamaıiayle boraksta/n 
ibaret olduğu görüşüne iltihak etmektir, ne 
de boraksın son derece Önemsiz, bir köşeye 
atılabilecek bir meta olduğu anlayışındadır. 
Meseleyi kendi ölçüleri ve gerçekleri içinde 
ele almak temayülündeyiz. Kanaatimiz odur 
ki, bugün boraks ihracatından elde ettiğimiz 
geliri, bu tekelle iyi bir mücadele yapabilirsek 
birkaç misli artırmak mümkündür. Bu da, bir
kaç misli artmış bir gelir de, kendi ölçüleri 
içerisinde kabili ihmal değildir. 

Öte yandan borafas ihracatımızı ham ola
rak yapmak yerine işlenmiş olarak yaparak 
satış fiyatımızı daha yükseltmek mümkündür. 
Şu anda Bandırma'da buna ilişkin bir tesisi 
vardır; daha yeni tesislerin kurulması için 
Devletçe 700 milyon liraya yakın yatırımlar 
öngörmüşüzdür ve bu sayede ham bor tuzu 
satmak yerine, mamul bor müştakkatı sata
rak daha yüksek bir gelir sağlayabileceğimizi 
ümit etmekteyiz. Bu ümidi 1968 yılında Se
natonun kurduğu bir Senato Araştırıma Ko
misyonu da böylece derpiş etmiştir. Yani Tür
kiye'de bor tuzlarında daha ileri bir dış gelir 
sağlayacağımız görüşü yeni değildir, bunda ka
muoyunu türlü siyasî çalışmalar oluşturmuş
tur. Nitekim Senato Araştırma! Komisyonu 
ki, Komisyon Başkanı Çanakkale Senatörü Ziya 
Termen, Komisyon Sözcüsü Balıkesir Senatörü 
Cemalettin înkaya, Komisyon Kâtibi Erzin
can Senatörü Fehmi Baysoy, Giresun Sena
törü Sabahattin Orhon ve öteki üye İhsan To-
paloğlu ki, «Muhalifim söz hakkım mahfuz.» 
demiş, ama buradaki hükümleri de yetersiz 
bulduğu için muhalefet «diyor, yani bunlar da 
yetmez diyor - daha ilerisi olmalı bir. Bir de 
o zamanki Hükümeti itham eden hükmü va-
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rit görülmemiş iddianın, ona muhalafet ediyor; 
demekki, anahatlarıyle Komisyon ittifakla 
bor tuzları için şu hükümlere yer veriyor : 

Bu havza arz üzerinde ender millete nasip 
olan jeolojik bir imkân ve zenginlik ifade et
mektedir. 10O milyonlara baliğ olan rezervi ti
carî ve üstün spesifikasyona bağlı, kalite ve 
terkibi dolayısıyle Türk Devletinle asırlar boyu 
deva edebilecek rakipsiz bir dış gelir sağlama 
imkânı va'dindedir. 

Komisyonumuz bu sahanın toptan Türk Mil
leti yararlarına tevcih olunmasında isabet mü
talâa etmektedir. Ancak, bu havzada Maden 
Kanununun müsaade ve tariflerme müstenit 
6224 sayılı Yabancı Sermaye Kanununa göre 
Türkiye'ye gelen ve madencilik icra eden özel 
şahıs ve şirketlerin müktesep haklarına sesüe-
nen bir çok ruhsat poligonları mevcuttur. Ko
misyonumuz özel hukuka merbut ve müstenit 
ve işletme değerleri yüksek kıymetlere baliğ 
olan bu sahaların Devlete ait bir hüviyete inti
kal ettirilmesini milletin mütemadi ve mütesel
sil bir millî gelire kavuşturulmasını isabetli bir 
tatbikat olarak görmektedir.» diyor. 

Ondan sonra : «Bu hususun, Anayasamızda 
meknuz ve halen iş 'başında bulunan sayın hü
kümetimizin siyasî programlarında yer alan as
lî prensiplere uygun düşmeyen bir tatbikat ge
tireceği mütalâa olunduğu takdirde..»1 diyor, 
öteki alternatifleri' aşağı doğru sayıyor. 

Demek oluyorki, Senato komisyonu bu ko
nuda, ('biz devlet eliyle işletme, diyelim) dev
let eliyle işletmeyi isabetli bir tatbikat olarak 
öneriyor; fakat o zamanki hükümetini siyasî 
anlayışına bu ters düşerse, başka alternatifler 
de vardır diyerek çözümler öneriyor. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet, Progra
mında da vadettiği üzere bu birinci öneriyi be
nimsemiştir ve onun da nedenlerini kısaca arz 
edeceğim. Bu öneri demin de belirttiğim gibi, 
bir siyasî iktisat felsefesinden hareket ederek 
öneriliyor değildir, tamamiyle pragmıatiktir. Bor 
meselesinde böyle bir çözümün isabetli olacağı 
inancından hareket etmişizdir. 

Şimdi şu söylenebilir : Efendim, bor tuzları 
istihsaline ve ona ilişkin yataklara, sahip olması 
başka şeydir, bunun ihracatında tekelle müca
dele etmek başka şeydir, iç pazarda istihsali 
böyle yürütünüz, dış pazarda rekabet için te-
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kel kurmak ihtiyacında iseniz başka mevzuat 
vardır, ondan istifade ediniz. Bu mülâhaza bir 
ağırlık taşımaktadır; fakat hükümet, bu mülâ
hazanın umulan neticeyi vermeyeceği düşünce
sindedir. Çünkü, ihracat safhasında .tekel kur
mak güç bir iştir. Öte yandan ihracat safhasın
da tekel kurmak, Devlete içeride istihsal yapan 
özel sektörü bunalımdan kurtarmak için birta
kım özel tedbirler almaya götürecektir. Bu, za
ten ihracatta yapılacak dış mücadelenin getire
ceği külfete, bir de içeride özejl sektörü koru
mak ve kurtarmak için katlanılması gereken 
külfetler dolayısıyle lüzumundan fazla bir ma
lî yük getirecektir. Buna katlanmak gerekme
diği düşüncesindeyiz. 

Eğer böyle yapılmazsa, gerçekten içeride is
tihsale devam edecek olan müteşebbisler ezile
ceklerdir. Hattâ şunu dahi 'bellli ölçüde iddia et
mek mümkündür ki, bugün Türkiye'nin krom 
ihracatında düştüğü sıkıntılı durum ve özellik 
krom müstahsili özel setkörün içinde bulunduğu 
zor şartlar, gerek dünya gerekleri karşısında, 
bir tekel kuramayışımızdandır, denebilir. 

Başka ülkelerde maden ihracatında yarışı
lırken, o ekonomilerin imkânları karşısında 
Türk ihracat politikasını da bellli bir güce ka
vuşturmak icabeder. Bunu kromda yapamayışı-
imiızdan, kanaatimce ciddî sıkıntılar gelmiştir. 
Bor tuzlarında ise durum, biraz evvel arz etti
ğim gibidir. 

Şimdi istihsalde tekel kurmanın ihraçta mü
cadele yönünden bir kolaylık getirdiğine şüphe 
edilemez. Bâzı örnekler vermeliyiz, meselâ Fran
sa'da potas devlet eliyle işletilmektedir, ital
ya'da, cıva ve çelik yanında mıermer, devlet eliy
le işletilip ihracedillme'ktedİT. Niçin italya mer
merde tekel koymuştur? italya'nın özel sektör 
kabiliyeti mermer yataklarını gereği gibi eko
nomik olarak işletmieye müsait değil midir? El-
Ibette müsaJitltir. İtalya'nın dış ticaret tecrübesi, 
mermer yataklarını dışarıya ihraç ederken ge
rektiği gibi kullanmaya müsait değil midir? 
Bize bakılırsa daha müsaittir. 

Buna rağmen, meselâ fiyat firması gibi, bü
yük teşebbüsleri özel sektör (eliyle kurup, işle-
tebilen bir italya mermere niçin tekel getirmiş
tir? Bunun bir sebebi olmak lâzımdır. 

ispanya'da, civa, prilt, taşkömürü niçin te
kelidedir? Avusturya'da kömür, çelik niçin dev-
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let tekelindedir? Fransa'da kömür, uranyum, 
çelik niçin devlet elindedir? 

Hiç. şüphesiz bütün bu tekellerin devlet elin
de olması, bu memleketlerin ekonomik bünye
lerine göre birtakım iç zaruretlerden doğmuştur 
denebilir. Ama, bunun dış ticarette özellikle 
İtalya'nın mermer tekdlinde - devlet tekelinde 
olduğu gibi - dış ticaret politikasında bir kolay
lık ve bir mücadele imkânı getirdiğine şüphe 
yoktur. 

Hükümet, bor tuzlarında bir Devlet tekeli 
^getirilirse dünya piyasalarına gitmeden, karşı 
tekelle daha etkili bir mücadele yapabileceği 
anlayışındadır. Ölçülü ollımak için şunu da ifa
de etmeyi zaruri görüyorum : 

Bu tekel kurulduğunda akşama sabaha ba
şarı sağlan'bilir mıi? Bunun çok güç 'bir mücade
le olacağı şimdiden bilinmelidir; fakat bu güç 
mücadeleyi küçük sermayelerle işletmeler ya
pan özel teşebbüsümüzü muhafaza ederek ve 
burada çalışan yabancı sermayenin birtakım 
müdahalle ve mücadelelerine imkân vererek 
yapmamız mümkün değildir. Bugüne kadar ya
pamamışız. Bugüne kadar bor tuzlarından, bu 
avantaj larımııza rağmen, küspeden daha az, ku
ru üzümden daha az gelir sağlama muzdan bel
lidir ki, bugünkü düzen bu yönde başarılı ol
mamıza yetmemiştir. Yabancı sermayenin ve, 
yeriü özel sektörün bu sahaya yatırdığı nedir? 
20 milyonu aşmıyor, en iyimser rakamla. Bu ka
dar küçük sermaye ile bu sahada özel 'sektör 
faaliyette bulunmaktadır. 

Peki, şu anda yabancı sermaye çalışıyor 
mu? Evet. Türk özel teşebbüsü çalışıyor mu? 
Evet. Devlet bir ucudan çalışıyor ımıu? Evet. 
Üçlü mesaiye rağmen ortaya konan sermaye 
meydanda, sağlanan başarı meydanda. 

Öyle ise, bugünkü başarısızlığı yenmenin bir 
tedbiri olarak devlet tekeli kurmak önerilmiş
tir, önerilebilir ve burada ciddî bir çalışma ya
pılır ise, bir başarı sağlamak ümidi vardır. Bu
nun başka ülkelerde de emsali vardır. Arz et
tim, İtallya'da mermer niçin devlet tekelinde
dir? 

Değerli arkadaşlarım, mıeseleyi mübalâğa 
etmeksizin, ifrat ve tefrite düşmeksizin kendi 
ölçüleri içerisinde biz böyle görüyoruz. Böyle 
gördüğümüz içindir ki, programımıza koyduk 
ve Plâna da önerdik. 
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Kanunların, plân kanununa uygun olması 
yine Meclisin kabul ettiği 'bir maddenin gere
ğidir. Plânda bor tuzlarının kamu kuruluşları 
«liyfLe işletileceği ve 'bir stratejik madde olduğu 
hükmü yer almış. Şu anda plân budur, plân 
yanlış ta olabilir. Bu ihata varsa, usulüne uya
rak istikbalde düzeltilir ama, şu anda hüküme
te yol göstermesi lâzım gelen metin, plân budur. 
Bu metne kanunun uygun olmıasını isftemek ta
biîdir ve doğrudur. 

O halde, getirilen mevcut hükümde bir kaç 
noktada tereddüdümüz vardır. 

1. Hân kanununa tamamıyle mutabık de
ğildir. 

2. ifadesi itibariyle bulanık yazıldığı için 
tatbikatta tefsir zorlukları getirebilir. Ancak, 
mutlaka getireceği iddiasında değiliz fakat, ge
tirebilir, buna müsait görünmektedir; tıpkı lin
yit maddesinde arz ettiğim gibi. Halen mevcut 
yataklara uygulanamayacağı yolunda hilâfına 
beyanlara müsait ögrünmektedir. 

Bu tereddütler dolayısıyle mevcut maddeyi 
yeterli bulmamaktayız. 

Şimdi, mevcut madde ne diyor? Şu şu kurum
lardan mütalâa sorulmak kaydıyla Devletin iş
letmesinde iktisadiılik olmayan yataklar, yani 
Devletin işletmesi iktisadî olan yataklar devlet 
eliyle işletilir veya Devlet bunu isterse özel 
şahıslarla birlikte işletebilir. Bu ortaklaşmayı, 
biz bir sayın sözeli arkadaşımız gibi anlamıyo
ruz. Gerçi ortaklık genellikle yarı yarıya anla
mını taşıyabilir, denebilir ama ortaklık birlik
te işletmek anlamında kullanıldığı ümidinde
yim. Bu noktada bir tereddüt varsa bu da açığa 
'kavuşturulmalıdır. 

Yine öneriyi yapan arkadaşlarımızın görüşleri
ne göre, komisyonda anlatılan görüşe göre, bu 
ifade mevcut yataklar için kullanılabilir, Hükü
mete bu yetki veriliyor, bunda tereddüde mahal 
yoktur, deniliyor. Böyle olması da Hükümetin 
dileğidir; ama hilâfına tereddüt izhar eden çev
reler bulunduğu için, henüz madde de kanun
laşmadığı için, henüz kabulünüzden geçmediği 
için bu tereddütleri giderecek bir açıklık geti
rilmesinde fayda olduğunu ifade ediyoruz. Ama 
Yüce Meclis, «Bu açıktır, mevcut yataklarda 
uygulamaya imkân vermektedir.» kanaatinde 
olabilir. Öyle kabul ederse biz bunu böyle anla
yarak böyle uygulamaya çalışırız. Ümit ve te

menni ederim ki ileride bunun böyle olmadığı 
yolundaki birtakım iddialar varit görülmesin, 
ilgili idarî ve adlî merciler için. 

Değerli arkadaşlarım, işte şu arza çakıştığım 
•sebeplerle 'bor tuzlarının Devlet eliyle işletilme
si gereğini plâna uygun olarak diliyoruz ve 
getirilen öneriyi, hilâfına iddialar varit- olacağı 
lendişesiyle yeterli bulmayıp vuzuh getirilme
sini istiyoruz. Hiç şüphesiz Meclis kararını ve
rirken: «Bu açıktır, mevcut yaltaklara uygula
nabilir» anlayışında olursa, Hüküimıet bu anla
yışı benimseyerek mevcut yataklara bunları 
uygulamaya çalışacaktır. Çünkü 'kanaati bu is
tikamettedir. Plânın kendisine tavsiyesi ve öne
risi budur. Dolayısıyle buna uygun icraatın sa
hibi olmaya çalışacağız. 

Takdir Yüce Meclisindir, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi grupu adına sa
yın Kılıç, buyurun. 

A. P. GRUBU ADINA SELÂHATTİN KI
LIÇ (Adana) — Sayın Baş/kan, değerli arka
daşlarım ; 

Komisyonda ve Yüce Meclisimizde birçok 
kereler konuşulmuş olan bir fconuyu bir kere 
daha ve çolk kus'a olarak anahatl'arayle Adalet 
Partisinin görüşü olarak ifade etmek üzere hu
zurlarınızda bulunııyioruım. 

Türkiye borca .zengin bir memletketitir. Mese
leleri va'zedel'im; ne kadar? 1, 2 milyar ton Tür
kiye'de bor tuzu madenleri var. Dünyanın diğer 
memleketlerinde ne kadar var? 2 milyar ton var. 
Dünya yılda iki milyon ton kullandığına göre, 
Türldye dışındaki memleketlerde dünyaya bin 
sene yetecek bor tuzu var. Neye tekel tesis ede
ceğimizi çok iyi anlayalım. Yani bugün Tür
kiye borca zengin, % 35 bor tuzuna sahip. Tür
kiye dışında ,% 65'ine, yani, iki milyar ton re
zerve ,sahip diğer memleketler de var ve dünya 
iki milyon ton kullandığına göre, Türkiye dı
şındaki memleketlerin elinde daha bin sene dün
yaya yeiteeek; artmayı da düşünürsek hadi 800 
sene diyelim, hadi 500 sene diyelim bor tuzları 
var. O halde neyin tekeline gittiğimizi gayet 
iyi tespit etmeye mecburuz. 

Türkiye'nin bor tuzu yatakları bakımından 
zengin olduğunu tespit ettikten sonra bundan 
daha ,ço'k üretim yapmak, dahilde de çoik istih
lak olmadığına, tüketileni ediğine göre, daha çok 
iıhracetimek hedeftir. 
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Kkyydük; Türkiye bor tuzlarmca zengindir. 
Ama, başka meımlelketlerin de zengin olduğunu 
sayfanın dibine yazalım, ve Türkiye bugün 340 
bin ton bor tuzu satar, iki milyon tona karşı
lık. Bu 340 bin tonu artıralım. İşte hikâye bu, 
bunda mütalbik olmamak mümkün değildir. 

ıBir grup arkadaşımız, ımuitlaka 'kategorik 
devletçilik yanımda olan arkadaşlarımız; bunun 
tümünü Devlet yaparsa 340 bin ton artar di
yorlar. Biz de diyoruz ki hayır, plânın getirdiği 
prensipleri iyi niyet içerisinde 'kullanırdanız, 
Türkiye'nün üretimi ve ihracatı artar. 

Bayın Bakanı dikkatle dinledim, komisyon
da da tartıştık. Diyorlar ki, simidi 340 bin to
nun 68 bin tonunu kamu satıyor, Devlet. Bu 
68 bin ton satalbilen Devlete bir vazife veriyor
sunuz ; 340 bin tonu 440 bin tona çıkar, 540 bi
ne, 640 bine çıkar diyorsunuz. Sayın Bakan ak
şamdan sabaih'a olmaz diyor; olmaz. Komisyon
da da kcttdileıiiimdem rica ettim, kendilerine bin 
tane aikşaım, bin tane sabah; plân yapıyoruz 
burada, gene olmaz. Çünkü Devlet 700 milyon 
lira para harcayacak. Bizim endişelerimiz var, 
itam tersine tepme ihtimali vardır bu işin, açık 
şekilde. 

Meseleyi bu noktada bıraktıktan sonra, ar
kadaşlarımız diyorlar ki 272 bin tonunu özel 
sektör çıkarıyor ve .satıyorsa bugün 68 bin to
nunu Devlet çıkartıyor. Ben özel sektörü ekar-
ıte edersem dışarıya daha çok bor tuzu satarım. 
Nasıl .satarsın diyoruz, cevap yok. Daha çok sa
karsınız, Devlet 272 bin tonu kendisi satarsa, 
yani özel sektörün bugün satmakta olduğuna 
da Devlet tekeli koyarsanız, Devlet dışarıya da
ha çok satmış olur ama Türkiye satmış olmaz. 
İşte, onun için, iddia ediyoruz ki, Devlet tekeli 
ancak kategorik devletçiliği savunanlar tarafın
dan öne sürülefbilir. 

ıBir değerli arkadaşımı da meselenin bir yö
nünü ortaya koydu. Türkiye fındıktan dünya 
üretiminin % 70'ini yapar, İspanya ve İtalya 
ile beralber. Türkiye'nin fındıktan tekeli var
dır ve bordan çok daJha kudretlidir bu tekeli. 
Ama, fındığı siadece Devlet ihraceıtmez. Buna 
nasıl razı olursunuz? Pamuk da öyle, Orta -
Doğuda, en az Akdeniz memleketle rinde Mı
sır'la beraber Türkiye'nin bir numaralı pamuk 
tekeli vardır. Daha çok tüketen Avrupa'ya ya
kınız. Gelin müsaade edin de Devlet ihracet-
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I sin. İşit e bu kategorik devletçiliktir. Pamuğu 
Çuköbirlik de ihrac'eder, (Kooperatif) Antbir-

I lik de eder, Tariş de eder. Özel sektör, tüccar-
I 1ar da ihraceder. Fındıkta da öyle. Yani bu 

fikrin tutar tarafı yoktur. Şunu demek ist'iyo-
I ram. 

Siz bordan daha çok tekel tesisine üretim ba
kımından sahibolduğunuz diğer maddelerde, 
Devlet tekelini getiremediğinize göre burada 
borda Devlet tekelini getirdiğiniz zaman, daha 
çok ihracat yapacağınız iddiası muallakta kalır. 

Bir değerli arkadaşım; «Türkiye dünya tü
ketiminin % 17'sini ancak ihracediyor ve % 35 
dünya kaynağı da Türkiye'nin elinde» dediler. 
Yani bunu % 35'e çıkaralım, mümkünse % 65'e 
çıkaralım, buna hiçbir itiraz yok. Peki acaba bu 
% İ7'nin kompozisyonu ne? Türkiye % 17 ih
raç ediyorsa dışarıya, bunun % 5'ini ancak Dev
letin üretiminden, % 12'sini özel sektörün ürc-

I timinden ihracediyor. Şimdi siz, «% 12 sen ke
narda dar» diyorsunuz ve bu % 5'i yapan Dev
let kuruluşu var ya, «Tümünü bu eline alsın ve 
daha çok satabilir» diyorsunuz. Bu husus man
tıkla kabili telif değildir. Yani Türkiye kromda 
daha çok tekel yapabilir. 

i Ben size daha başka misal vereceğim : Por
takalı ele alınız; Türkiye'nin elindeki portakal 
yetiştirme alanı İsrail'den büyüktür, İsrail'in 
sattığı portakal ile Türkiye'nin sattığı portakal 
kabili mukayese değildir. Biz 20 bin ton sata
rız, İsrail 600 bin ton satar. Meseleye böyle yak-

I laşırsanız Türkiye İsrail'in iki katı portakal 
I alanına, yani tüm memleketin iki katı portakal 

alanına sahip, bugüne kadar portakal bahçele
rini serbest teşebbüs işletmiştir, bize getirebil-

I diği 20 bin tonluk noktadır, portakal bahçele
rini devi eti eştirelim derseniz onun bu mantık
tan hiçbir farkı yoktur. 

I Yani bor'u devletleştirirseniz hangi hamle 
ve hangi tedbirle daha çok bor satabileceksiniz 
bunu söylemeniz lâzımdır, fakat bu da muallak
ta kalmaktadır. 

Diğer taraftan değerli arkadaşlarım, bugün 
Türkiye'de Devletin elinde hiç bor tuzu olmaz-

I sa ve özel sektör de vazifesini yapamazsa kendi-
I lerine imkân tanındı, yetki tanındı (Malî, tek

nik, kanunî imkânlar tanındı) bu fikir bir tar-
I tışma konusu olarak bir değer taşır, ama bugün 
I Devletin eli kolu bağlı değil ve bor tuzlarının 
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% 94'üne sahip, niçin satmıyorsunuz o hakle? 
Hayır ben % lOO'ünü istiyorum, fakat siz 
c/c 94'üne sahipsiniz, Devlet olarak imkânları
nız da var, işletin ve satın, buna mâni hal var 
mı? İllâ son % 6'yi da tekeliniz altına mı alacak
sınız ? 

Şimdi Sayın Bakan diyorlar ki, «O son % 6 
yi da alırsam daha çok satarım.» Nasıl, bu hu
susu bana lütfen Yüce Meclisin huzurunda izah 
edin. Damping mi yapacaksınız, Rusya ile mü
cadele mi edeceksiniz, tonunu 20 liradan mı sa
tacaksınız"? İzah edin beyefendiler, İm durum 
mümkün değildir. Biz ise tam aksinden endişe 
ediyoruz, Sayın Bakan ifadelerinde söylediler; 
«Bor tuzunda beynelmilel pazar tekeli vardır, 
ben burada Türkiye'de üretim tekelini kurar
sam o beynelmilel pazar tekeline karşı mücade
lede daha mı güçlü olurum, daha mı zayıf olu
rum?» Bu nokta açık ve çok mümkündür ki, 
daha zayıf olursunuz. Çünkü tekeli kurduğunuz 
Devlet bu alanda özel sektörden daha başarılı 
değil ki, özel sektör daha çok satıyor. 

Sözlerimi uzatmayacağım, Hükümete plâna 
uygun bir yetki verilmektedir, plânın bu mad
desinin de nasıl tedvin edildiği gerek Komis
yonda, gerek Mecliste değerli arkadaşlarımın 
malûmudur. Bu itibarla Hükümetin bu yetkiyi 
iyi niyetle kullanacağını ve Türkiye'nin bor üre
timini ve bor ihracatının azalmayacağını 
ümidetmek istiyoruz. Komisyondaki müzakere
den de anlıyoruz ki, Devlet 700 milyon yatırım 
yapıyor, 700 milyonluk yatırım çok büyük ya
tırımdır, endişemiz bu noktadadır, Devlet 700 
milyonluk yatırım yapar, eğer dışarıya bor sa
tamazsa Türk Milletinin bu hayrına olmaz, 
bilâkis zararına olur. Biz bu fikrin takipçisi 
olaıcağız. Yani Hükümete ek .madde 4 ile veri
len bu yetkilerin iyi niyetle ve memleket yara
rına kullanıldığının takipçisi olacağız. 

Ek 4 ncü madde hem plâna, hem de zaten 
plânda zikredilen Anayasanın 130 ncu madde
sinin ruhuna uygundur. Ne diyor Anayasanın 
130 ncu maddesi : «Özel kanunla özel sektör ve
ya doğrudan doğruya Devlet veya ıkannıa te
şebbüsler eliyle işletilir» diyor. Plânda da 130 
ncu maddenin ruhu «kamu (kuruluşları vasıta-
sıyle yapılır» şeklimde bir ibare var, bunu ka
nun haline getirmişizdir. 

Burada ayrıklığımız bir tek niokta vardır; 
«gayriiktisadî olanları Devlet işletmesin.» Plâ
nın içinde bu yoktur ama, bu mantığın gereği
dir. Yani kim diyebilir ki, Devlet kendi gayri
iktisadî bulduğunu ve fakat bugün özel sektör 
tarafından işletilen Devletçe gayriiktisadî bu
lunan bor tuzu yataklarını alsın işletsin. Bunu 
diyebilir anisiniz? Bunu diyemezsiniz, bunu ya
pan bir Hükümetin yakasına her şeyden evvel 
Yüce Meclisin üyeleri yapışmalıdır. Bu aynen 
şuna benzer. Çorak tarlada evinin önünde bir 
adam sabah akşam çalışıp ekmek parası kaza
nıyor, yani tarla aslında gayriiktisadî. Devlet 
ıolarak lütfediniz de; bu çorak tarlada sabah 
akşam çalışan, yani sizin gayriiktisadî buldu
ğunuz bor tuzu yataklarında vatandaş, ekmek 
parasını çocuğunun rızkı için kullansın, bu 
(mantığa itiraz edemezsiniz. 

Bu plânda yazılı değil, bu o (kadar açıik bir 
mantık ki, bunun plâna yazılması gereğini doğ
rusu kimse düşünemezdi, biz de düşünemedik. 

O itibarla Komisyonun ek 4 ncü madde ile 
getirdiği prensip plâna uygundur ve 'ancak ayı 
niyetle kullanılması halinde milletin yararına 
olabilir ve biz Adalet Partisi olarak bunun ta
kipçisi olacağız, reylerinizi bu istikamette kul
lanmanızı istirham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Osman Tan, buyurunuz; 
efendim. 

OSMAN TAR1 (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu kanun müzakeresi esnasında uzun bir 
süredir mahallerine gitmek suretiyle yaptığımız 
incelemelerle bir envanter hassasiyeti içinde 
tespit ettiğim bor mineralleri rezerv kapasite 
varlığımızın rakamlarını bizzat mahallinden gi
dip öğrenerek huzurunuza geldim. 

Binaenaleyh, benim getirmiş olduğum ra
kamların gerçekle alâkası olmadığını söylemek 
esasen gerçekle alâkasızlık mânasını taşıyor. 
Bunun karşısında ben Bigadiç'teki boraks re
zerv miktarlarımızı verdiğim zaman, bana han
gi rakamı getireceklerdir? Devletin terk ettiği 
30 milyon tonluk Sultançayırı mevkiindeki oca
ğın ölü durumu dururken, bu getirdiğim rakam, 
mensubu olduğum, milletvekili bulunduğum 
Balıkesir'in bir ilçesinin yatağıdır. Buna itiraz 
eden arkadaşlarımdan özür dileyerek söylüyo
rum, ben buraya birçok ımaden parçaları diz-
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sem hangisi borasittir desem, tanımayacak ka
dar buna uzak olan arkadaşlariımın aylardan 
beri yaptığım incelemelerin karşılığındaki ra
kamları inkâr etmesi bile samimiyetle telif edi
lemez. 

Ben buraya iki türlü rakam getirdim. Biri
si rezerv varlığımız, öbürü ihraç durumumuz. 
Rezerv varlığımızın rakamları üzerinde tama-
miyle İsrar ediyorum. İhraç durumumuz ise res
mî kayıtlara dayanıyor. Bu resmî ıkayıtlarm 
196.1 yılından 1972 yılına kadar her yıl gerek 
Özel sektörün, gerek resmî sektörün kaç ton ih
raç ettiğini iki ihraç limanımız olan Bandırma 
gümrüğü kayıtlarına, İzmir gümrüğü kayıtları
na bir de bunun ayrıca tescil komitesi kayıtla
rına istinaden getirdim. 

Hal böyle iken, bu kadar kesin rakamlarla 
konuştuğum halde ve samimiyetle bu konuyu 
dile getirme ıçabasıyle uzun bir süredir de ça
lışmış olduğum halde yalnız benim Bigadiç il
çemde 5 bin işçi vatandaşımın karısı ile, çocu
ğu ile tek nafaka kapısı olan bn ocakların ka
patılması halinde-meydana gelecek ıstırabın bi
zatihi içinde yaşayan bir milletvekili olarak, di
le geltinmeye gelmiş olduğum halde bütün bun
lar sanki ortada yokmuş gibi ve benim; «yal
nız Devlet yapmasın, özel sektör yapsın» >gibi 
bir duruma sokulmuş olmayı hazmetmeme im
kân yoktur. 

Devletin elinde bin yıl yetecek rezerv var
ken, bunun içinde binlerce vatandaşa kapı açıl
mış, nafaka kapısı olmuş ve bunun da bizatihi 
Balıkesir'i ilgilendirdiği cihetle, onları savun
mam elbet benim millî yazifem ve aynıca da 
milletvekilliği vazifemdir. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Kapatmak 
isteyen kim canım; vatandaş da Devlet sektö
ründe çalışsın... 

OSMAN TARI (Devamla) — Çalışsın efen
dim. Biz yani, resmî sektör yapmasın, yalnız 
özel sektör yapsın gibi bir dfade kullanmıyoruz. 
özel sektörün elinde, işte Sultançayırı. Yıllar-
danberi bendeniz dahi bizzat Bakanlık indinde 
teşebbüste bulundum; bu ölü yatak durmasın; 
burada binlerce vatandaş nafaka kapısı açsın; 
gelsin, izin verin çalışsın dedik. 

öyle bir ocak ki beyefendiler, bugün bunun 
imalâtını yapan, Asitborilk Fabrikası olan Ban-
dırma'ya en yankın ocak. Nakliye kolaylığı var, 

istihsal kolaylığı var, vatandaşa birtakım iş aç
ma kolaylığı var. Bütün bunlara rağmen bu 
ocak bugün hâlâ ölü tutulmaya mahkûm edil
miş... 

Tekel halinde resmî sektöre geçtiği takdir
de beş bin kişinin çalıştığı Bigadiç ocakları ka
patıldığı zaman, ki onlar Sultançayırı ocağının 
yanında küçük ocaklar, acaba meydana gele
cek bu buhranın karşısında bu ızdırabı kim du
yacak? Elbette o memleketin içinde yaşayan, 
en yakın olarak ben duyacağım. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Esasa gel. 

OSMAN TARI (Devaımla) — Esasa gelelim 
tabiî. 

Arkadaşlarım, burada benim -getirdiğim ra
kamlar tamamiyle esas mesnetlere dayanıyor. 
İtiraz eden arkadaşlarım ocaklara gitsinler. Bi
gadiç'te beş tane ocak var. Arzu buyururlarsa 
ben dahi kendilerini gezdirebilirim. Orada nasıl 
çalışılıyor. Yüz, yüzelli metre yeraltında bu is
tihsali meydana 'getirmek için vatandaşlarım 
nasıl hayatlarını istihkar ederek oraya girmiş
ler; karısı ile nasıl bunları öğütme tesislerinde 
vazife almışlar, nakliyede nasıl büitün vatandaş
larım koşmuşlar. Beş bin kişiye nafaka kapısı 
olmuş Bigadiç ocaklarını gelip görsünler... 

Bunun dışında milyarlık rezervlere sahip 
olan, tekeline almak isteyen özel sektör de ken
di ocağını çalıştırsın. Biz demiyoruz ki çalışma
sın, ama benim ilimde nafaka kapılarını kapat
maya hiç bir gûna hakkı olmadığını, vatanda
şa ızdırap getirmeye hakkı olmadığını belirt
mek istiyorum. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Kapatmak 
isteyen kim? Devlet sektörü çalıştıracak. 

OSMAN TARI (Devamla) — Efendim, 30 
milyon tonluk bir rezervi bulunan ocağı yıllar
dan beri kapatan resmî sektör, öyle iki milyon
luk üç milyonluk olcakları çalıştırmaz. İşte biz, 
ya çalıştırsın, yahut biz çalıştıralım dediğimiz 
hakle buna itibar etmeyen resmî sektöre ben 
Bigadiç ocaklarını nasıl gel çalıştır diyebili
rim ? 

Arkadaşlar, göç başlar. Benim memleketim
de maden ocakları çok zengin. Balya misalini 
verdim. Gidin Balya'nın o harap halini görün 
ki göz yaşartıcı bir vaziyettedir; 50 bin nüfus
lu olan memleket 17 000 nüfusa düşmüş. Bun
lar memleket konusudur. 



M. Meclisi B : 50 5 . 2 . 1973 O : 1 

Demek oluyor ki, benim rakamlarınım ger
çeğe muhalif olduğunu beyan etlen arkadaşıma 
netice olarak şunu arzediyorum - Ben rakamla
rımı mahallerinden aldım. Esasen Bakanlığın 
M. T. A.'ııın Devlet Plânlamanın ve ne de İs
tatistik Genel Müdürlüğünün ortaya getirdiği 
rakamlarda bile mübayenet var; hiç birisi ba
na gereken sıhhati vermiş değil. Bakanımız da
ha evvel yapılmış televizyon konuşmalarında 
mütemadiyen ayrı ayrı rakamlar verdiler. Hiç 
birisi biı* mesnede dayanmadığına göre hangi 
rakam daha doğrudur iddiasıyla, bu mutlaka 
yanlıştır demek bile burada yanlışlıktır. 

İhracat konusuna gelince, bunlar resmî ka
yıtlardır. Kim bunun aksini iddia ediyorsa Ban
dırma Gümrüğü orada, İzmir Gümrüğü orada 
ve İstanbul'daki Tescil Komitesi İstanbul'da... 
Mektup yazar, rakamlarını alır. Ben vaktinizi 
almak istemiyorum. Gerek özel sektörce, gerek 
resmî sektörce yapılmış olan her yılın ihracat 
rakamları benim elimde var. Ama netice itiba
riyle, verdiğim rakamların tamamen sahih ol
duğunu, özel sektör hakkının vatandaş hakkı 
gibi müdâfaa edilmeye mecburiyet duyuldu
ğundan dolayı bunu savunmaya mecbur oldu
ğum için beş bin kişinin nafaka kapısının ka
panmasına gönlümüzün razı olmadığını dile ge
tirmek için konuştum. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Bir yerde de beş 
bin kişi... 

OSMAN TARI (Devamla) — Bu yalnız Bi
gadic'e mahsus, bir tek Bigadiç. İlçesine mah
sustur. Binaenaleyh muhterem arkadaşlarım, 
burada dile getirdiğim hususlar, tamamıyle en 
gerçek kaynaklara dayanan, mesnetlere istinad-
edeıı rakamları 'getirdim. Bunun dışında başka 
birşeyi §u anda kabule benim de 'gücüm yet
mez. 

Muhterem arkadaşlar, daha evvel yapmış ol
duğum konuşmamın tamamen hakikatlere da
yandığını, bunun hilâfmdaki şeylerin yalnız, 
hani «Dünyanın ortası neresi?», «Burasıdır, is
tersen ölç,!» gibi hiçbir mesnede 'dayanmayan 
afakî bir iddiadan başka bir imâna taşımadığı
nı dile getirmek suretiyle Heyeti Umumiyenizi 
tekrar saygılarla selâmlıyorum. (AP sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili bulunmadığı cihetle ki

fayeti ımüzakere önergesini muameleye koymu
yorum. 

Sayın Baytürk, kürsüden konuşurken bir 
beyanınızda bu maddenin değişikliğiyle ilgili 
bir önergeniz olduğunu ifade ettiniz. Böyle bir 
önerge yok. 5 nci ek madde halinde var. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Ek 
madde 5 olarak muameleye koyalım. 

BAŞKAN — Yani ek madde 5 olarak ilâ
vesini öngören bir önergeniz var. 

Münhasıran madde ile ilgili Sayın Turhan 
Özgüner'in bir önergesi var, onu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Ek 4 ncü madde metninden «doğrudan doğ
ruya veya özel sektörle ortaklaşa:» deyiminin 
çıkarılmasını öneriyorum, önergemi sözlü ola
rak da açıklayacağım. 

Saygılar sunarım. 
İçel 

Turhan özgüner 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. ALÎ 

OKSAL (Tralbzon) — Katılmıyoruz. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet •katılıyor. 
Buyurun Sayın Özıgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; demin madde üzerin
de görüşürken bir ölçüde önengiemi izah et
miştim. Vakti israf ekmiş olmamak için o kısma 
değinm'eden ilâve olarafe şunu arz ile iiktifa 
edeceğim. 

Biraz evvel konuşan bir sayın arkadaşımız,, 
bir bölgedeki - ki, kendilerinin seçim bölgesin
de - misali ele alarak, özel sektörün işlettiği 
ocakların kapanmasından bahisle, bir ölçüde 
bunu ister göründüğümüz intibaını vermek is
tedi yahut yanlış anladı, yakut ben yanlış anla
dım. 

Arkadaşlar açıklığa kavuşturmak gerekir; 
nedir bizim şu madde üzerinde yapmak isteddği-
'îniz değişiklik:? Devlet tarafından doğrudan 
doğruya veya özel sdktörle ortaklaşa işleitdlir 
deyimi yerine, Devlet tarafından işletilir der
sek, arkadaşımın yakındığı ve kendi bölgesinde 
şüphesiz bir hassasiyet göstermesini taibdî kar-
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ışıladığımız, bir yığın maden ocağının kapatıl
ması şeklinde bir netice vermez bu. O maden 
ocakları özel sektör tarafından işletilıiıise biz o 
kanıdayız ki, bunu defaatle teknik ağızlardan 
dinledik, özel sektör ancafk işin ticaretinde, ar
zın yüzeyindeki madeni kazır; ama dipte % 
70'ini bırakır. 

OSMAN TARI (Balıikesir) — Tam temine. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devaimla) — Sayın 

Tan , buna siz tersine diyorsunuz, ama bir tek
nik adam bulunuz :ki, sizin dediğiniz gi!bi desin. 

OSMAN TARI (Balıkesir) — Orada beye
fendi; gidin görün, bendeniz gittim gördüm. 

TURBAN ÖZGÜNER (İçel) — Yok canım; 
yani kim kimi inandıracak. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, önergenizi izah 
etmek üzerle kısaca söz verdim; Sayın Osman 
Tarı'nın beyanları içtin söz vermedim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Tabiî.. 
Ben bunu önergemin aksine bir iddia yapanı, 
'önergemi savununken eğer kısıtlanacak isem 
(Sayın Başkan, siz izah ediniz ben bırakayım da. 

BAŞKAN —- Kısıtlamıyorum da, esasta ko
nuşmanızı istirham ediyorum. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Arka
daşlar, demek ki, özel sektörden yana olmadığı
mız, özellikle madenlerde - karma ekonomiden 
yanayız - ancak madenlerde karma ekonomi
den yana değiliz; tamamen devletleişitirilm.esini 
fetiyoruz. Neden; çünkü diyoruz ki, yeraltı kay
nakları özıel sektör tarafından ticarî bir zihni
yetle, arzın yüzeyine çok yakın bir kısmı kazı
nır ye şüphesiz bunu yadırgamamak lâzımdır. 
Kişisel menfaati bahis mevzuludur. Alt tarafı, 
Ibüyüfc rezerv kapatılır ve bundan şüphesiz bü
yük zarar görüldüğü iddiasının uzun uzun mü
nakaşasını yapmanın gereği yoktur. O halde 
madenler konusunda karma ekonomiden yana 
değil, Devlet sektöründen yana olduğumuzu 
müteaddit defa söylemekle beraiber madde de
ğişikliğinde de bunu isterken, bir yığın ocağın 
'kapatılımasıyle en azından bir ilçede beş altı 
(bin kişinin ekmeğinden mahrum kalacağı iddia
sını yapmak fazlaca mübalâğalı ve savunma
mızı ve davranışımızı ters anlayan ya da ters 
göisteraıek isteyen bir zihniyetin ifadesidir. 
Böyle bir şey yok arkadaşlarım. Devlet sektörü
ne dönüşürse özel sektör, o ekmeğinden olaca
ğını iddia ettiği kişilerin aynı şekilde o sektör

de çalışacağı tabiîdir. Bundan başka bir şey 
söylemeyi gerekli bulmuyorum. Önergemi bu 
sebeple tekrar savunuyor ve ilgi gösterilmesi
ni rica ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özıgüner'ıin önergesi Ge
nel Kurula arz edilmiştir. Komisyon katılmadı
ğım, Hükümet katıldığını beyan etmiştir. Öner
genin dikkate alınıp alınmaması hususunu oy
larınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını ka
bul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kaibul 
edilmemiştir. 

Ek madde 4'ü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

Şimdi, metinde bulunmayan ve sayın millet-
vekillerim'iz tarafından verilmiş bulunan sekiz 
önerge var idi, bunun biri işleme tabi tutuldu. 
Şimdi yedi önerge vardır. Bunları okutup, Ko
misyon ve Hükümetin .mütalâalarını alacağım. 
Sayın takrir sahipleri arzu ederlerse kendileri
ne, takrirlerini izah etmek üziere kısaca mz ve
receğim. Kaibul buyurulduğu takdirde bunlar 
ek madde 4'ten sonra gerekli numaralarını al
mış olacaktır. 

Sayın Hüseyin Baytürk'ün birinci önergesi
ni - zaten bütün önergeler Sayın Baytürk'ün ga
liba - okutuyorum. 

Gerekçe, ayrıca zabta işlenecektir, uzun bir 
gerekçedir, zabıtta yerini alacaktır, zafbta ayrı
ca verilecektir. 

ıSayın Meclis Başkanlığına 

Aşağıdaki önerimin ek madde 5 olarak ka
bulünü arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Hüs'eyin B'aytürk 

Ek Madde 5. — Ziraî saikada kullanılması 
lüzumlu, tenor ve rezerv bakımından müsait, 
foısfat yatakları ekonomik olduğu takdirde «ek 
madde 3'teki muamele şekline uygun», Devletçe 
işletilir. 

Not : Gerekçe eklidir. 
BAŞKAN — Ekli olan gerekçe zabta verile

cek ve tutanakta yerini alacaktır. Çünkü çok 
konuşulduğu, çak izah edildiği için tekrarı an
cak zabıtla tevsiki suretiyle sağlanacaktır. Ge
rekçe tutanağın sonundadır. 

Komisyon, Hükümet buna katılıyorlar mı 
efendim. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALİ OKSAL (Trabzon) — Katılmıyoruz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Katıl-
iniyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon .ve Hükümet katıl
mıyor. Önergenin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate aldığınız 
takdirde, ek madde 5 numarasını alacaktır. Dik
kate alınması hususunu kabul buyuranlar... Ka
bul etmeyenler.., Kabul edilmemiştir. 

Sayın Bayttür&'ün ikinci önergesini okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Hükümet tasarısında mevcut iken, Komis
yon tarafından tasarıdan çıkarılan 3 ncü bölüm
de yer alan ek 1 nci maddenin, tasarıya ithal 
edilmek m&ksadıyle müzakereye konulmasını 
aırz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Hüseyin Baytürîk 

BAŞKAN — Sayın Baytürk, şimdi, Hükü
met teklifinde bulunan .metnin okunmasını isti
yorsunuz. Ek madde l'i, Hükümet metnini. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Evet, 

BAŞKAN — Lütfen okuyunuz. «Aramalara 
açılıması lâzîmıgelen sahalar ve kamu tüzel kişi-
Mkleririe ait müraeâtlar» değil mi Sayın Bay
türk? 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Evet. 
BAŞKAN — Orada, ek madde l 'i ihtiva eden 

kısmı teklif ediyorsunuz. 
HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Evet. 
BAŞKAN — Tamam. 

BÖLÜM : I I I 

Maden Kanununa ve bu kanuna bâzı ek ve 
geçici maddeler eklenmesi : 

Madde 9. — 6309 sayılı Maden Kanununa 
•aşağıdaki maddeler eiklenmiştir. 

Aramalara açılması lâzımgelen sahalar ve 
kamu tüzelkişilerine ait müracaatlar : 

Eik Madde 1. — Bu kanunun 13 ncü madde
sinin (B) ve (C) bentlerinde gösterilen kamu 
tüzelkişileri tarafından yapılıp, Maden Kanu
nuna göre aramalara açılması lâzımgelen sa
halara kısmen veya tamamen tedahül eden ara-
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ma müracaatları ile tedahül eden sahalar hak
kında aşağıdaki hükümler uygulanır. 

a) Kamu tüzelkişilerin ait nıüracatla-
rm, aramalara açılması gereken sabalara teda
hül sielbeibiyle taksiri veya reddi söz konusu ol
maz, aramalara açılması lâzımgelen sahalar te
dahülleri nispetinde bu müracaatların şümulü
ne dahil olup, buna göre işlemleri yürütülür. 

b) Tedahül eden sahaların, kamu tüzelki
şilerine ait müracaat sahası dışında kalan kı
sımları, Maden Kanununun ilgili hükümlerine 
göre aramalara açılır. 

BAŞKAN — Komisyon? Hükümet? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

ALİ OKSAL (Trabzon) — Katılmıyoruz. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA

NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor, teklifi çün
kü. Komisyon katılmıyor, Hükümet katılıyor. 
Dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Hükümet tasarısında mevcut iken, Komis
yon tarafından tasarıdan çıkarılan 3 ncü bölüm
de yer alanı ek 2 nci maddenin tasarıya ithal 
edilmek maksadıyle müzakereye konulmasını 
arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Hüseyin Baytürk 

BAŞKAN — Sayın Baytünk'ün metne gir
mesini arzu ettiği ek madde 2'yi okutuyorum. 

Kamu tüzeMşilerine ait maden arama ve 
işletme sahalarının genişliği : 

Ek Madde 2. — Kamu tüzelkişileri tarafın
dan arama ruhsatnamesi istenilen sahaların 
20 000 hektara kadar genişlikte alınması caiz
dir. Maden Kanununun 20, 25 noi maddelerine 
gösterilen arama sahaları genişliği ile ilgili hü
kümleri, kamu tüzelkişilerine ait müracaatlar 
için bu esasa göre uygulanır. 

Kamu tüzelkişilerine ait işletme hakkı ta
lepli sahalar genişlik bakımından, Maden Ka
nununun 46 nci maddesinde bu konuda gösteri
len azamî genişlik kaydından istisna edilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon, Hükümet, 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALİ OKSAL (Trabzon) — Katılmıyoruz. 

ENERJİ YE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLÜ (Niğde) — Katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükü
met katılıyor. Dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınma
sını kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

•Sayın Baytürk'ün diğer bir önergesi vardır, 
okutuyorum. 

(Sayın Baytürk, bir hususu arz edeceğim. 
Bunu okudunuz, diğer hususların oya arz edil
mesini istemiyorsunuz. Yani muameleye kon
muş olan bir evvelki önergeniz tümünü, diğer 
'kısımlarının oya konmasını arzu etmiyorsunuz, 
ıçiünlkü şimdi okunan önerge ile mesele halledil
miş oluyor, değil mi efendim ? 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Tamam. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Hükümet tasarısında mevcut iken, Komis
yon tarafından tasarıdan çıkarılan 3 ncü bölüm
de yer alan ek 5 nci maddenin tasarıya ithal 
edilmek ma'kısadıyle müzakereye konulmasını 
arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Hüseyin Baytürk 

BAŞKAN — Ek madde 5'i okuyunuz, Hükü
met teklifindeki, 

Devletçe işletilecek madenler : 
Ek Madde 5. — Maden Kanunu kapsamına 

giren maddelerden ve maden kömürü ve Bor 
tuzu madenlerinin aranması, işletilmesi ve üzer
lerinde hak iktisabı hususlarında aşağıdaki 
hükümler uygulanır. 

İ - Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bu
lunan bütün maden kömürü- ve Bor tuzları 
(Bor'un her türlü alkali ve toprak alkali birle
şikleri) madenlerinin aranması ve işletilmesi 
sermayelerinin tamamı Devlete ait Kamu İkti
sadî Kuruluşları ile gelirleri genel bütçeden 
karşılanan ve kanunla 'kurulmuş bulunan ku
ruluşlara ayrılmıştır. 

II. - Ancak, bu kuruluşlar nicelik ve nite
likleri bakımından kendileri tarafından işletil

melerinde lüzum ve zaruret bulunmayan önem
siz maden kömürü yataklarını, belli plân ve pro
jelere bağlamak ve bu hususta Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığından izin almak şartı ile, 
Maden Kanununun (13, 62, 64) maddelerimin 
yetkili kıldığı diğer gerçelç veya tüzel kişilere 
de işlettirebilirler. 

III - Bu kanunun yürürlüğe konulduğu ta
lihten itibaren gerçek veya özel hukuk tüzel
kişileri, ile (I) nci bent hükmü dışında kalan 
kamu tüzelkişileri, maden kömürü ve Ber tu
zu madenleri üzerinde tekaddüm, arama, işlet
me talebi veya işletme hakkı elde edemezler. 

IV - Bu kanunun yürürlüğe konulmasından 
önce maden kömürü üzerinde elde edilmiş bu
lunan halklar saklı olup, Maden Kanunu hü
kümlerine tabidir. Şu kadar ki; bu kayıt bun
lar hakkında Ek 6 ncı madde hükümlerinin 
uygulanmaısma engel teşkil edemez. 

BASKİ AN — Koalisyon, Hükümet ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

ALİ OKSAL (Trabzon) — Katılmıyoruz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLÜ (Niğde) — Katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükü
met katılıyor. Dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınma
sını kaibul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Ka
lbul edilmemiştir. 

Diğer önergesini okutuyoiruım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Hükümet tasarıismda mevcut iken, Komis
yon tarafından tasarıdan çıkarılan 3 ncü bö
lümde yer alan ek 6 ncı maddenin, tasarıya 
ithal edilmek mafcsadıyle müzakereye konul
masını arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Hüseyin Baytürk 

BAŞKAN — Sayın Baytürk, acaba müsaa
de buyurur musunuz, bu maddeler Ek madde 
7'yi de aynı şekilde bir arada muameleye koya
lım? Bir arada muameleye koyalım, onu da oku
yalım. Çünkü, birbirini takibeden hususlardır, 
'birlikte oylayalım, olur mu efendim. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) —.Olur 
Sayın Başkanını. 
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BAŞKAN —> İkinci bir önergesi vardır Sa
yın Baytürk'ün, onu da okutuyorum efendim. 

Milleit Meclisi Başkanlığına 

Hükümet tastarısında mevcut iken komis
yon tarafından tasarıdan çıkanlan üçüncü bö
lümde yer alan ek 7 nei maddenin tasarıya it
hal edilmek maksadiyle müzakereye konulması
nı arz ve teklif ederim,. 

Zonguldak 
Hüseyin Baytürk 

BAŞKAN — Sayın Bayltürk, Hükümet met
ninde yer alan Ek madde 6 ve Ek madde 7'nin, 
ek madde olarak 4 ncü maddeden sonra eklen
mesini öngörmektedir. Bu hususta her iki öner
geyi de bir arada muameleye koyuyorum. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

ALİ OKSAL (Trabzon) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Hükümet? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Hü
kümet teklifini tekrar ediyor, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Koım'isyon katılmıyor, Hükü
met katılıyor. 

Dikkate alınmasını oylayacağım. Kabul bu
yurduğunuz takdirde birinci önerge Ek madde 
5, ikinci önerge Ek madde 6 olacaktır. 

Dikkate alınmasını kabul buyuranlar lütfen 
işaret etsinler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir efendim. 

Bu arada bir önerge gelmiştir, okutup oy
larınızı istihsal edeceğim. 

iSaym Başkanlığa 

Maden kanunu tasarısı bitinceye kadar otu
rumun devamına karar verilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ede
ceğim. Maden Refonmu kanun tasarısının biti
mine kadar birleşimin devamını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmeyen
ler... Kaibul edilmişjtir, 

Sayın Baytürk tarafından verilmiş bir öner
ge vardır, okutuyorum. 

1 Sayın Başkanlığa 

Görüşüknieklte olan Madencilik kanunu tasa
rısına aşağıdaki maddenin ek madde olarak ek
lenmesini arz ve teklif öderim. 

Gerekçesi sözlü olarak arz edilecektir. 
Zonguldak 

Hüseyin Baytürk 

«Bölüm üç : Devletçe işletilebilecek maden
ler üzerindeki hakların geri alınması: 

Ek madde — Yukardalki ek maddede aran
ması ve işletilmesi Devlete ayrılan Fosfat Ma
den Kömürü ve Bor tuzu madenleri üzerinde 
ıbu kanunun yürürlüğe konulmasından önce el
de edilmiş bulunan tekaddüm, arama, işletme 
•takibi ve işletme hakkı aşağıdaki hükümler uy
gulanır. 

1. Bu gibi fosfat ve maden kömürü hakla
rını geri almaya ve bunları ek maddenin birin
ci bendinde gösterilen niteliklerdeki kuruluşla
ra devir ve intikal ettirmeye Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı yetkilidir. Alınış sırası ve 

I şartları Bakanlıkça tespit edilir. 
I 2. Bundan önce Bor tuzu madenleri üze

rinde elde edilmiş bulunan halkların tamamı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca bu 
kanun yürürlüğe konulduğu tarihte geri alınır. 

I Keyfiyet, madenlerin kayıt ve sicillerine işletti-
I rilir. Ek maddenin birinci bendinde gösterilen 

nitelikleri kuruluşlara iki ay içinde devir ve in
tikal ettirilir. 

3. Yukardaki hükümlere göre geri alınan 
maden haklarının sahiplerine yapılacak ödeme-

I ler, tespiti ve ödeme şartları sahaların devir ve 
intikali ile ilgili işlemler, özel kanunda göste-

I rilen usul ve esaslara .göre yürütülür. 
I NOT : (Devletçe işletilecek madenlerle ilgi-
I li ek maddeye verilecek numara konulacak

tır.)» 
BAŞKAN — Genel Kurulunuz kabul bu

yurduğu takdirde Ek madde 5 numarasını ala-
I çaktır. 

Komisyon?... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

ALİ OKSAL (Traibzon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Hükümet?... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Hü-
I kümeti aşan teklifler var, katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon re Hü'kümelt katıl
mıyor. 

'Takririn dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını 
Skalbul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

ıSayın Baytürk tarafından verilmiş bir öner
ge vardır, okutuyorum,. 

ıSayın Başkanlığa 

Oörüşülme'kte olan Madencilik kanunu tasa
rısına aşağıdalki maddenin Ek madde olarak 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Gerekçesi sözlü olarak arz edilecektir. 
Zonguldak 

Hüseyin Baytürk 

<4Bölünı üç : Aramalara açılması lâzımgelen 
sahalar ve kamu tüzelkişilerine ait müracaat
lar: 

Ek madde — Bu kanunun 13 neü maddesi
nin (ıb) ve (c) bentlerimde gösterilen kamu tü
zelkişileri tarafmidan yapılıp Maden Kanunu
na göre aramalara açılması lâzımgelen sahala
ra Ikıisımen veya tamamen tedahül eden arama 
müracaatlarıyle tedahül eden sahalar hakkında 
aşağıdaki hükümler uygulanır. 

a) Kamu tüzelkişilerine ait müracaatların 
aramalara açılması gereken sahalara tedahül 
sdbelbiyle taksiri veya reddi söz konusu olmaz. 
Aramalara açılması lâzımgelen sahalar tedahül
leri nispetinde bu müracaatların şümulüne dâ
hil olup buna .göre işletmeleri yürütülür. 

ıb) Tedahül eden sahaların kamu tüzelki
şilerimle ait müracaat sahası dışında kalan kısım
ları Maden Kanununun ilgili hükümlerine göre 
aratmalara açılır. »• 

BAŞKAN — Komisyon?... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

Alil OKSAL (Trabzon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet '?... 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA

NI M. NURİ KODAMANOĞEU (Niğde) — IIü-
küanıct tasarısında vardır, katılıyoruz. 

BAŞKAN •— Komisyon katılmıyor, Hükü
met katılıyor. 

Dikkaite alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını kabul 
(buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul cdilme-
mişitir. 

•Sayın Hüseyin Baytürk tarafından verilmiş 
bir önerge Vardır, okutuyorum, 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Madencilik kanunu tasa
rısına aşağıdaki maddenin ek madde olarak ek
lenmesini arz ve tdklif ederim. 

Gerekçesi sözlü olarak: arz edilecektir. 
Zonguldak 

Hüseyin Baytürk 

«Bölüm üç. : Kamu tüzelkişilerine ait ma
den arama ve işletme sahalarının genişliği: 

Ek madde — Kamu (tüzelkişileri tarafın
dan arama ruhsatnamesi istenilen sahaların 20 
bin hektara kadar genişlikte alınması caizdir. 
Maden Kanununun 20 - 25 nci maddelerinde 
gösterilen arama sahaları genişliği ile ilgili hü
kümleri, kamu tüzelkişilerine ait müracaatlar 
için bu esasa göre uygulanır. Kamu tüzelkişi
lerine ait işletime hakkı talepli sahalar genişlik 
balkımından Maden Kanununun 46 ncı madde
sinde ,bu konuda .gösterilen azamî genişlik kay
dından istisna edilmfişitlir.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

ALİ OKSAL (Trahzon) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Hükümöt?... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI M. NURİ KOBAMANOĞLU (Niğde) — Ta
sarıda var, (katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükü
met katılıyor. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Dikkate almmasını kabul 
buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Çerçeve 10 ncu maddeyi okutuyorum. 

BÖLÜM : III 

Maden Kanununa ve bu kanuna bâzı ek ve 
geçici maddeler eklenmesi. 

Madde 10. — 6309 sayılı Maden Kanununa 
aşağıdaki maddeler eklenmiştir: 

BAŞKAN — Maddeyi. oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibıü edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici maddeler : 
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Madde 11. — 6309 sayılı Maden Kanununa ı 
aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

Mevcut hakların 18 nci maddeye uydurul
ması : 

BAŞKAN — Geçici maddeler kabul Duyurul
duktan sonra 11 nci maddeyi oylarınıza arz 
edeceğim. 

Mevcut hakların 18 ned maddeye uydurul
ması : 

Geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce yapılmış olan müracaatlarla 
verilmiş olan arama, işletme ruhsatnameleri ve 
işletme imtiyazlarının sahipleri, sahalarını be
lirleyen sınır noktalarının 1/25 000 ölçekli 
haritalarda gösterilmesini sağlayacak ölçü, he-
sabat ve teraimatı, bu konuda çıkarılacak olan 
yönetmelikte belirtilecek esas ve usule göre 
yaptırmak ve 1 yıl içinde Bakanlığa tevdi et
mek zorundadırlar. | 

Bir yıl içinde birkaç defa evrak verilmesi 
mümkündür. Ancak bu süre hiçbir şekilde uza
tılamaz ve yenilenemez. 

Bu hükme uymayanlar maden arama müra
caatı, arama ruhsatnamesi veya işletme hakkı 
taleplerinden (57 nci maddeden yararlananlar 
dâhil) vazgeçmiş sayılırlar. 

İşletme ruhsatı ve imtiyazlı saha sahiplerin
den bu zorunluğu yerine getirmeyenlerin veya 
yetersiz evrak verenlerin haritaları Bakanlıkça 
yaptırılarak masrafları teminatlarından kar
şılanır, yetmediği takdirde 52 nci madde hü
kümlerine göre tamamlatılır. Bu haritaların 
tasdikli birer örnekleri sicildeki dosyasına ko
nulur. 

Bu işlemlerin yerine getirilmesinde 657 sa
ydı Devlet Memurları ve Harcırah kanunları 
hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. I 

Geçici Madde 2. — 
İşletme faaliyetine başlanmayan maden sa-

"haları : 
Geçici Madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 

[konulduğu tarihten önce, 75 nei madde hüküm
lerine uyularak normal işletme faaliyetine baş- ) 
lanması için sahiplerine son ihtar yapılmış bulu
nan işletme ruhsatnameli veya işletme imtiyaz- I 
lı maden sahalarından; I 

a) .Normal işletme faaliyetine başlamayan
lar hakkında girişilmiş olan işletme hakkı £<esih 
işlemleri yürütülür. 

b) Mahallinde gerekli tetkikler yaptırıla
rak müddetinde faaliyete geçmemiş olanlar hak
kında da işletme hakkının fesini yoluna gidilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. 

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

Geçici Madde 3. — 

Eslki taleplere ait masraf avansı : 
Geçici Madde 3. — Bu Kanunun yürürlüğe 

'konulmasından önce yapılmış olan arama T© 
işletme halkkı yenileme, uzatma, imtiyaza çevril
ime ve birleştirme taleplerinin 144 ncü madde 
hükümlerine intibakı usul ve esasları aşağıda 
gösterilmiştik : 

1. Maden Kanununun, bu kanunla değişti
rilen 144 ncü maddesine göre bir aylık son ih
tar da yanıldığı halde masraf avansını ödeme
yen talepler reddolunur. 

2. Müddetleri içinde masraf avansını ya
tırmış olan talepler 144 ncü maddeye intibak 
e'tmliş sayılır. 

3. Kendilerine bu konuda hiç tebligat ya
pılmamış veya yapılan ilk tebliğ hükümleri ye
nine getirilmemiş talep sahiplerine taleibin ma
hiyeti ve safhası itibariyle 144 ncü maddenin 
lillgili hükümlerine göre ilki ay zarfında gerekli 
masraf avansını tevdi etmeleri lüzumu ihtar 
olunur. 

Gereği yerine getirilen taleplere ait işlem
ler yürütülür. Aksi takdirde talep reddolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili ? Yok. 

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

Geçici Madde 4. — Arama hakla talebi, sa
hipleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
başlayarak 1 yıl içerisinde Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına bir dilekçe ile başvurarak 
işlemlerinin durumu hakkında bilgi istemek zo
rundadırlar. 

Halk sahibi bu dilekçede kimliğini, en son 
kanunî ikametgah adresini, ruhsatname numa
rasını, maden hakkına ait işlem dosyasındaki re
ferans işaret ve sayılarının tümünü bildirmekle 
yükümlüdür. 
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Bu dilıekçenin iadeli taahhütlü olarak pos
tayla veya noter araeılığıyle tevdii gereklidir. 

ıSüresi içinde yukardaki yükümlülüklerini 
yerine getirmeyen maden ha<kkı sahipleri hak
larından -vazgeçmiş sayılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvelkili ? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... E'tmıeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Hüseyin Baytürk'ün bir önergesi var; 
Hükümet metninin ek geçici 2 nci maddesinin 
•metinde yer alması hakkında, onu okutuyorum. 
Kabul buyunılduğu ta'kdirde ek madde 5 olarak 
yer alacaktır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Hüikümıct tasarısında mevcut iken Komisyon 
tarafından tasarıdan çıkarılan 3 ncü bölümde 
yer alan geçici madde 2'nin tasarıya ithal edil-
tmeJk maksadıyle infüzaikereye konulmasını arz 
ve teklif ederim, 

Zonguldak 
Hüseyin Baytürk 

. BAŞKAN — Hükümetçe teklif edilen geçi
ci 2 nci maddeyi okutuyorum: 

13, 62 ve 64 ncü maddelere intibak : 

Geçici Madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 
'konulmasından önce, Türk Ticaret Kanunu
na göre kurulmuş şirketler tarafından kaza
nılmış bulunan maden hakları saklıdır. Bunlar
dan Maden Kanununun, bu kanunla değişik 13, 
62 ve 64 ncü maddelerine intibak etmeleri şartı 
istenmez. Şu kadar ki, bu istisna hükmü, bu 
köibil şirketler uhdesindeki maden haklarının 
gerek Maden Kanununun 39, 53, 58, 87, 148, 
149. ve 150 nci maddelerine göre ve gerekse 
diğer yollarla yapılacak devir ve intikallerde 
(bahis konusu şartın aranmasına mâni teşkil 
edemez. 

BAŞKAN — önergenin dikkate alınması 
ıkabul buyurulduğu takdirde ek geçici 5 nci 
madde olarak yer alacaktır. 

Komisyon katılıyor mu efendim ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

ALÎ OKSAL (Trabzon) — Katılmıyoruz. 
.. BAŞKAN —Hükümet? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANO&LU (Niğde) — Sayın 
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Başkan, daha evvelki maddeler reddedildiğine 
göre bu maddeyi kabul etmenin anlamı kalmı
yor. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Hükü
met ise, bâzı beyanlar serdederek; anlamı kal
madığını, bu selbeple de katılamayacaklarını be
yan etti. 

Takririn dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınma
sını kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir, efendim. 

11 nci çerçeve maddesini tekrar okutup oy
larınıza arz edeceğim. 

(11 nci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. 

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

Madde 12. — Bu kanuna aşağıdaki geçici 
maddeler eklenmiştir : 

Devrolunan iş - kayıt ve demirbaşlar : 

BAŞKAN — Maddeyi, geçici maddelerin 
müzakeresi bittikten sonra oylarınıza arz ede
ceğim. 

Geçici Madde 5 . — Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı Maden Dairesi Başkanlığında 
bulunan iş, dosya, evra'k ve kayıtlar her türlü 
kırtasiye, malzeme ve demirbaşlar bu kanu
nun yürürlüğe konulması tarihinden itibanen 
Maden İşleri Genel Müdürlüğüne devrolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek ivste-
yen sayın milletvekili ? Yok. 

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

Personel : 
Geçici Madde 6. — Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanlığı Maden Dairesi Başkanlığında ça
lışan personel müktesep hakları saklı kalmak 
üzere Maden İşleri Genel Müdürlüğündeki gö
revlerine devam ederler. 

657 sayılı Devlet Memurları. Kanunu gere
ğince Genel Müdürlüğe tahsis olunacak kadro
lara, sözü geçen personelin atanmaları, bu ka
nun hükümlerine göre Genel Müdürlükçe ya
pılır. 

Bu işlemler bir ay içinde • bitirilir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-

• teyen sayın milletvekili ? Yok., 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nei çerçeve maddeyi tekrar okutup oy
larınıza arz edeceğim. 

(12 nci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste

yen sayın milletvekili ? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yürürlük ve yürütme : 
Madde 13. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN —• Madde üzerinde görüşmek is

teyen sayın milletvekili ? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 14. — Bu kanunu Bakanlar Kuru

lu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is

teyen sayın milletvekili ? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzeninde Sayın Mehmet Turgut, De

mokratik Parti Grubu adına aleyhte. 
Buyurun. 
D. P. GRUBU ADINA MEHMET TURGUT 

(Bursa) — Muhterem arkadaşlarım; 
Niçin aleyhte olduğumuzu anlatmadan önce, 

Sayın Bakanın konuştuğu bir iki noktaya, bu 
tasarının tümü üzerindeki konuşmalarda tekrar 
edildiği için işaret etmek istiyorum. 

Önce, Sayın Bakan burada verdiği rakamları 
izah ederken, «Bana verilen rakamlara göre» 
diyor. 

Muhterem arkadaşlar, bakanların burada 
verdiği rakamlardan emin olmaları lâzım. Çün
kü, en sahih rakam bakanları verdiği rakamlar
dır. Bütün Devlet arşivleri, Devletin bütün or
ganları bakanın emrindedir. Burada çeşitli ra
kamlar veriliyor aynı mevzuda; birbirini tut
muyor. 

Şimdi, Sayın Bakan da burada, «bana veri
len rakamlara göre» deyince, acaba Bakanın ra
kamları da rai ayrıdır diye insanda bir intiba 
meydana geliyor. Halbuki Sayın Bakan buraya 
gelmeli, sizin verdiğiniz rakam yanlıştır, sizin
ki de yanlıştır, doğrusu şudur, şeklinde rakam
larını vermesi gerekir. Bu bakımdan, Sayın Ba
kanın verdiği rakamlar mebus arkadaşlarımızı 
tereddüte düşürmektedir. 

I ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA* 
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Ver-
diğim rakamlar resmî rakamlardır ve doğrudur. 

MEHMET TURGUT (Devamla) — O za
man, bana verilen rakamlara göre dememek lâ
zım. Resmî rakamlar şudur, doğru rakamlar 
budur şeklinde verilmesi lâzım. Çünkü, size 
verilen rakamları hakikaten, bana verildiğine 
göre dediğiniz zaman, insanda bir şüphe uyanı
yor. 

İkinci bir nokta, Sayın Bakan, bu tasarının 
hedefinden bahsederken, dünya tekeliyle reka-

I bet edebilirsek ihracatımız şu ölçüde artabilir 
şeklinde konuştu. 

Muhterem arkadaşlar, dünya tekeliyle reka
bet edebilirsek şeklinde olmaz. Bu tasarı bir 
hedefe ulaşmak için geliyor. Bugünkü durum 
şudur, şudur, şudur; şu, şu, şu sebeplerden do
layı biz dünya tekeliyle rekabet edemiyoruz ve 
ihracatımız şu, şu, şu, şu sebeplerden dolayı 
düşüktür. Bu tasarı şu, şu, şu hususları getiri
yor. Şu, şu> şu hususlar, şu tedbirler getiriliyor* 
bu tedbirler şu, şu, şu şekilde tatbik edilecektir 
ve bunlar tatbik edildiği zaman ihracatımız şu 
ölçüde artacaktır şeklinden konuşulması lâzım
dır. Eğer dünya tekeliyle rekabeti şarta bağ
larsak, ben o zaman derim ki, ya edemezsek.. 
Ya edemezsek, daha kötü duruma düşeriz. Bu 
işin içerisinde «ya edemezsek» şıkkı varsa, bu 
kanun tasarısı kanunlaştıktan sonra beklediği
mizi getirmek ihtimali yüzde 50 ise getirmemek 
ihtimali de yüzde 50'dir; o zaman bu tasarıya 

I ihtiyaç yok demektir. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Hükü
met rekabet edeceğine kanidir. 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Bir hu
susu daha arz etmek isterim. Sayın Osman Tan 
arkadaşım dediler ki ; «Benim seçim bölgemde 
beş bin insan bu işte çalışıyor, devletleştiıilirse 
bu ocaklar kapanır, bunlar aç kalır». 

Arkadaşım hiç endişe etmesin devletleştiril-
diği zaman hakikaten birçok zararlar gelecek 
ama, o beşbin kişi belki onbine çıkacak, arka
daşımın o hususta hiçbir endişesi olmasın. 

Şimdi bu girişten sonra, bu tasarıya niçin 
karşı olduğumuzu madde madde izah etmek is
tiyorum, çünkü karşı olan başka arkadaşlarımız 

I da var, onların fikirlerine de elbette hürmet 
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ederiz ama, onların karşı olmalarıyle bizim kar
şı olmamız elbette farklıdır. 

önce, bu tasarı hususî teşebbüse karşı hü
kümler getirmektedir. Komisyonda bunlar bü
yük ölçüde ayıklanmıştır ama tam olarak kur
tulamamıştır. Birinci madde bu. 

İkinci madde, yabancı sermayeye kargı hü
kümler getirmektedir. Yabancı sermaye ile ka
pitülâsyonu, gerek bu tasarı, gerekse burada ko
nuşan arkadaşların büyük bir kısmı karıştırmış
lardır. Kapitülâsyon ayrı şeydir, yabancı ser
maye ayrı şeydir. Atatürk'ten bahseden arkada
şım da karıştırmıştır; Atatürk evet, kapitülâs
yona karşıdır ama, yabancı sermayeye karşı de
ğildir. Çünkü bunlar ayrı ayrı şeylerdir. 

Üçüncü husus, maden sahasında Türkiye'nin 
büyük hamlelere ihtiyacı vardır muhterem arka
daşlarım. Ve bugün getirilecek tasarının hede
finin madenlerimizi en kışta zanuanda e n verimli 
şekilde Türk Milletinin emrine, kalkınmamızın 
emrine vermeyi hedef edinmesi lâzımdı. Bu ta
san, maden sahasında büyük hamleler yapmak 
için hiçbir önemli tedbir, hiçbir önemli unsur 
getirmemektedir. 

Dördüncü husus, Türkiye'de maden mevzu
unda en mühim faktörlerden birisi çok uzun, 
çok karışık formaliteler mevcuttur. Madenciler 
bunu bilirler, Türk madencisi formaliteden gına 
getirmiştir. Bu tasarı formaliteleriazaltacak ne 
»belirli (hükümler, ne de (belirdi 'organizasyonlar 
getirmektedir. Getirdikleri de formaliteleri 
amltaeak, muameleleri çabuklaştıracak yerde 
ibunlan daha genişletecek ve daha yavaşlatacak 
mahiyettedir. 

Beşinci husus, bu tasarı; birinci, ikinci plân 
devresinde Türkiye'de artık statik (hale gelmiş 
oılan karma ekonomi nizamını sarsıcı, karma eko
nomi nizamını bozucu hükümler getirmektedir. 

Altıncı husus, bu tasanyle, hu tasarının ge
rekçesinde de vardır, sanki enerji meselesi halle-
di'iocekmiş gibi bir hava verilmektedir. Biz >o ka
naatteyiz ki, bu tasan kanunlaştığı takdirde 
enerji meselesi (hallolmak şöyle dursun, daha 
büyük çıkmazlara girecek, daha çözülmez prob
lemler meydana getirecektir. 

Yedinci husus, dünya milletleri bugün, ge
rek Batıda, gerek Doğuda bütün dünya millet
leri .madenilerini randımanlı şekilde ve kısa za-
maaıda işletebilmek için maden sahasına hususî 

teşebbüsü ve yabancı sermayeyi getirecek yeni 
teşvik tedbirleri .ortaya .koymuşlardır. S - 4 ay 
evvel son yapılan İngiliz İşçi Partisi kongresin
de İngiliz İşçi Partisi programında yapılan de
ğişiklikle bu gibi maddeler partinin programına 
sokulmuştur. Bu hususun dahi tasarıyı getiren
ler tarafından tetkik .edilmediği varittir ve bu 
husus tetkik edilmiş 'olsaydı bu tasarı böyle gel
mezdi. Dünya bu istikamete giderken bu tasarı 
tamamıyle ters istikamete giden bir hava ile ge-
tiriilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım sekizinci husus, bu 
tasarı, reform adı altında getirilmiştir. Bu taşa
nımı, ne. bu kanadın iddia ettiği gibi geliş şek
liyle çıksaydı reformla alâkası vardır, ne de bu 
kanadın iddia ettiği gibi bugünkü şekliyle -çık
tığı 'zaman reformda alâkası vardır; bu 'tasarının 
reformla hiçbir 'alâkası yoktur. Bu reform mev
zuunda da muhterem arkadaşlarım vuzuha ka
vuşmamız lâzım. 

Şimdi bir kısım arkadaşlar, 12 Mart muhtı
rasını işte reformdur, şudur, budur demektedir
ler. önce şunu kabul edelim; 12 Mart muhtıra
sında reformlar ne tadat edilmiştir, ne de tarif 
edilmiştir. Ve 12 Mart muhtırası, bizim anlayışı
mıza göre, reformun tadadını da, tarifini de Yü
ce Meclise bırakmıştır. Yoksa bir partinin iste
diği gibi .olmadığı takdirde reform değildir, bir 
partinin programına uygun olduğu takdirde re
formdur diye meselelerin karşısına çıkarsanız 
ve bugün şu veya bu partinin programına uylgun 
bir tasan yapar buna reform derseniz yarın 
buna zıt bir parti iktidara geldiği zaman, refor
mu mahvettiniz diye karşısına çıkar ve o partiyi 
programını tatbik edemez duruma düşürürsü
nüz. O bakımdan reform C. H. P.'li arkadaşları
mızın programına uygunsa reiformdur, değilse 
reform değildir, bunu kabul etmeye imkân yok
tur muhterem arkadaşlarını. 

Aslında bu tasan öyle de gelse reformla alâ
kası yok; böyle de gelse reformla alâkası olma
yan bir tasarıdır. O bakımdan da bunun karşı
sındayız, 

Burada, bu meselelerde çok mühim bir nok
ta vardır. Türkiye'de aslında Devlet vazifesini 
yapmamaktadır: Devlet hakemlik vazifesini 
yapmamaktadır, Devlet kontrol vazifesini yap
mamaktadır. Devlet hakemlik vazifesini ve 
kontrol vazifesini yapmayınca hususî teşebbüs 
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«de birtakım aksaklıklar görülmektedir. Şimdi 
ibiz, Devlet olarak vazifemizi yapmadığımızı bir 
ıtarafa bırakıyoruz hususî teşebbüsün aksaklık
larını ele alıp hususî teşebbüsü ortadan kaldır
mak istiyoruz. Bu doğru değildir, önce Devle
tin kontrol vazifesini ve hakemlik vazifesini ya
palım., ondan sonra göreceksiniz ki, hususî te
şebbüs için tenkit ettiğimiz, aleyhinde oldu
ğunuz hususların büyük bir kısmı ortadan kal
kacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de Devletle hu
susî teşebbüs ayırımı yaparken sanki Devleti 
tutan vatanperver, Devleti tutan her şeyi memle-
fcetin, milletin menfaatine düşünüyor, hususî 
teşebbüsü tutan tamamıyle aksi kanaatte imiş 
gibi bir havanın içinle (girilmektedir; bu tasarının 
gerekçesi de bu 'ölçüye ıgöre hazırlanmıştır. 

ömoe şunu. kabul etmek mecburiyetindeyiz1: 
Hususî teşebbüs millettir muhterem arkadaşlar. 
Hususî teşebbüs fazla kazanıyor, Devlet az ka
zanıyor zihniyetini bir tarafa bırakalım. Eğer 
biz milleti zengin yapabilirsek, eğer biz hususî 

Zonguldak Milletvekili Hüseyin Baytürk'ün 
önergesine ait gerekçe. 

Fosfat madenciliği ve süper Fosfat sana
yiinin «Madencilik Reformu kanun tasarısı açı
sından değerlendirilmesi» 

1. Türkiye'nin tüm maden ihracatı Boraks, 
Krom, Civa ve Manyezit başta olmak üzere son 
5 senede 15 - 25 milyon dolar arasında değişmiş
tir. 

2. Sadece Süperfosfat ithali için harcanan 
döviz miktarı maden ihracından kazanılanın iki 
misli olup bâzı seneler için dökümü aşağıda
dır. 

1966 yılında 26 milyon dolar karşılığı 
210 000 ton 

1967 yılında 39 milyon dolar karşılığı 
480 000 ton 

1968 yılında 52 milyon dolar karşılığı 
910 000 ton 

1969 yılında 52 milyon dolar karşılığı 
908 000 ton 

(Bu ithalat rakamlarına ham fosfat kayası, 

teşebbüsü, büyük halk kitlelerini teşebbüs hali
ne getirip de milleti zengin yapabilirsek Detvle-
timizin zenıgin (olacağına işte <o zaman inanalım 
ki, Devletimiz o zaman zemgin olur. Fakir mil
letlerin zengin devleti olmaz muhterem arkadaş
larım. Bütün Türkiye'de milletin elinde ne var
sa alın, Türk milleti, Türk Devleti bugünkünden 
çok dalha fakir bir Devlet haline ıgelir. Ne za
manki Türk milletini zengin yapmanın yolunu 
bulursunuz, ne zamanki Türk Milletini hususî 
teşebbüs yapacak vasatı yaratırsınız işte >o za
man biliniz ki, Türk Devleti çok 'zengin bir dev
let olacaktır. Bu tasarı bu mahiyette de bir va-
ısat getirmekten uzaktır. Bu bakımdan D. P. 
olarak tasarının aleyhinde oy 'vereceğiz. Saygıy-
le arz ederim. 

BAŞKAiN — Tasarı açık oylarınıza arz edi
lecektir. 

Oalışma süremizin nihayete ermiş »olmıası ha
sebiyle ' 6 . 2 . 1973 Salı .günü saat 15,00'de toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanılma 'Saati : 20,00) 

ve fosforik asit dâhil olmayıp, sadece süperfos
fat dâhildir.) 

3. DPT özel ihtisas komisyonu raporlarına 
göre 1972 yılında 1 milyon ton civarında olan 
yurt içi toplam ham fosfat talebi 1982 yılında 
takriben 3 milyon ton olacaktır. Bu miktar fos
fatın ithali için gerekli döviz yaklaşık olarak 
(40 milyon) dolar civarındadır. 

4. Kurulmuş ve yakında faaliyete geçecek 
olan Süperfosfat fabrikalarımızın' yıllık fosfat 
madeni ihtiyaçları aşağıdadır : 

Samsun 
Samsun 
İskenderun 
İskenderun 
Yarımca 
Yarımca 
Elâzığ 
Mersin 
Bandırma 
Karabük 

Toplam 

I 
II 
I 
II 
I 
II 

350 000 ton 
350 000 ton 
300 000 ton 
48 000 ton 

300 000 ton 
70 000 ton 

190 000 ton 
240 000 ton 
140 000 ton 
16 000 ton 

2 000 000 ton 
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5. — Hamıfosfat, süperfosfat ve fosforik 
asit ithali için kaybedilecek döviz miktarı 1972 
- 1982 arasında takriben 5 milyar TL. sına yak
laşmaktadır. Bu rakamlar maden sektöründe 
dış ticaret dengesi bakımımdan en önemli ma
denin petrolden sonra fosfat olduğunu apaçık 
ortaya koymaktadır. 

6. — Fosfat madenin, memleket acısından 
önemi ilgili kuruluşlarla idrak edilerek 1962 
yılından itibaren yurdun fosfat rezervlerinin 
tespitine geçilmiştir. Ve neticede fosfat rezerv
lerimizin çoğunlukla Güney Doğu Anadolu (böl
gesinde Mardin - Gaziantep arasında yoğunlaş
tığı tespit edilmiştir. Yani bir havza niteliği ta
şımaktadır. 

7. — Ancak, 1962 - 1966 yılları arasında ya
pılan aramalar yalnız kamu kesimini elinde bu
lunan sahalara yönelmiş ve neticede : 

a) 'Mardin - Mazıdağ - Taşıt köyü civarın
da, takriben 85 Km2 li'k alana yayılmış 0,75 M. 
•1,60 M. kalınlığında ve ortalama '('% 10,8 P205) 
ten örlü (141 milyon ton görünür, 102 milyon 
ton muhtemel ve 16 milyon ton, mümkün re
zervli) taşıt fosfat yatakları, 

b) Mardin - Mazıdağ Kasrık 'köyü civarın
da, ortalama 1 İM. - 2,5 M. kalınlıkta, (% 10-15 
P205) tenörlü 8 - 10 milyon ton rezervli Kasrık 
fosfat yatakları tespit edilmiştir. 

ı'Taşıt fosfat yataklarının rezervi önemli ol
masına rağmen, tenorunun zayıflığı nedeniyle 
bugüne kadar işletmeye geçilmemiştir. Ancak 
pilot mahiyetinde yapılan teknolojik araştırma
lar bu cevherlerden % 27 - % 30 P205 tenörlü 
(konsantreler elde edilebileceğini saptamıştır. 

8. — Havzanın kalite bakımından en önemli 
yatağı '(8) seneden beri özel bir şahıs elinde 
olimasına rağmen, bu sahada sahibi tarafından 
elle tutulur hiçbir arama ve işletme faaliyeti ol
mamıştır. (Buna ımükabil sahayı (8) seneden be
ri müracaat safhasında elinde tutalbilmiştir. 

9. — Fosfat konusunda önemi açısından ne
ticede yine MTA Enstitüsü konuyu ele almış ve 

bu mevzuubahis sahada 1970 yılından itibaren' 
arama etütlerine girmiştir ve halen aynı böl
gede hummalı bir şekilde aramalar yapmakta
dır. Bugüne kadar elde 'edilen neticeler çok 
ümdt vericidir. Kalınlığı 1,30 M. - 1,70 M. - 2 M. 
ye ulaşan ortalama tenörü % 20 - 25 P205 olan 
ı(lO'O) milyon ton civarında bir rezerv tespit 
edilmiştir. Açık işletmeye de ınüsaidolan bu ya
tağın print'cr fosfat ve .sekonder fosfat olmak 
üzere iki kısımdan müteşekkildir. Primer olan
ların tenörü % 25 - 35 P205 arasında olup doğ
rudan doğruya süper fosfat sanayiinde kullanı
labilir. iSekonder olanlar ise % 18 - 20 P 2 0 5 te
nörlü olup, basit bir zenginleştirme ameliyesin
den sonra >% 30 P2'05 yükseltilebilir. 

10. — ıNetice olarak, bütün dünyada oldu
ğu gibi 'Türkiye'de de gerek nüfus artışı ve ge
rekse daha iyi beslenme isteği nedeniyle daha 
fazla, tarımsal ürün elde etmek amacı kimya
sal tüketimini kızla artırmaktadır. Kimyasal 
gübreler için de çok önemli bir yer tutan fos
fatlı gübrelerin yurdumuzdaki tüketimi hızlı 
bir artış göstermekte ve buna paralel olarak 
da fosfat kayasını işleyip fosfatlı gübre yapan 
tesisler planlanmaktadır ve üretime geçmekte
dir. 'Ne var ki, ıbu tesislerin ha.nımaddesini teş
kil eden fosfat kayası halen yurdumuza dışarı
dan ithal edilerek önemli miktarlarda döviz 
kaybına sebebolmaktadır. 

Buna mukabil etüt ve aramalar göstermiş
tir ki, yurdumuzda fosfat kayası rezervleri 
hem miktar ve hem de tenor bakımından kurul
muş ve kurulacak gübre tesislerinin ihtiyacını 
.karşılayacak niteliktedir. Ancak bu konu itha
lâtta dönen tatlı kârlar nedeniyle bugüne ka
dar hakiki rayına oturmamıştır. 

Fosfat yataklarımızın belli bir havzada top
lanmış olmaları ve pek fazla kişiler elinde de 
(bulunmayışı nedeniyle de en kısa zamanda ka
mu kesimine devri yani kanunla saptanmalı ve 
işletmeye geçirilmelidir. 

106 — 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Cay 
Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısı hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliklere 
dair Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/596; C. Senatosu : 1/74) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 529, 529'a 1 ııci ek ve 529'a 2 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 10.3) (Dağıtma tarihleri : 
7 . 4 . 1972, 19 . 9 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

X 2. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Onman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583, 2/573, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 14 . 4 . 1972 
ve 1 . 11 . 1972) 

3. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nemıin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay 
İmer ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Millet 
Meclisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/706) (S. Sayısı : 763) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1972) 

X 4. -—• Madencilik Reformu kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Maden İşleri Ge
nel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında 
ve 6309 sayılı Maden Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi aynı kanuna bâzı madde
ler eklenmesine daii', Cumhuriyet Senatosu Ça
nakkale Üyesi Ziya Termen ve 22 arkadaşının, 
Madencilik Reformu kanun teklifleri ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonların
dan seçilen 8'er üyeden kurulu 83 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/605, 2/629, 2/640, 
2/657) (S. Sayısı : 773 ve 773'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 19 . 12 . 1972, 31 . 1 . 1973) 

5. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 2/162, 2/163; C. Senatosu : 
2/12) (M. Meclisi S. Sayısı : 192, 192'ye 1 nci 
ek, 192'ye 2 nci ek, 192'ye S ncü ek ve 192'ye 
4 ncü ek; C. Senatosu S. Sayısı : 59) (Dağıt
ma tarihleri : 15 . 6 . 1970,' 15 . 3 . 1971, 
29 . 12 . 1971, 26 . 4 . 1972, 21 . 12 . 1972) 

X 6. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru-

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, içişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 

Atalay ve 6 arkadaşının, T. B. M. M. Memurla
rı teşkilâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 2/65; C. Senatosu: 
2/273) (M. Meclisi S. Sayısı : 2, 2'ye 1 nci ek 
ve 2'ye 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1341) 
(Dağıtma tarihleri : 24 . 12 . 1969, 1&9.1972 ve 
1 . 12 . 1972) 

2. — tamir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bul
ma Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 
Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenme
sine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca reddedilen Millet 
Meclisi metnine dair Millet Meclisi Plân 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/403; C. 
Senatosu : 2/23) Millet Meclisi S. Sayısı : 
428, 428'e 1 nci ek, 428'e 2 nci ek ve 428'e 
3 ncü ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 124) (Dağıt
ma tarihleri : 19 . 10 . 1971, 23 . 2 . 1972, 
26 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

3. — Anayasa Mahkemesine Yasama meclis
lerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkın
da kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/591; C. Senatosu : 1/71) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 514, 514'e 1 nci ek ve 

514'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 93 ve 
93'e ek) (Dağıtma tarihleri : 4 . 4 . 1972, 
14 . 10 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

4. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
148 nci maddesinin (A) bendinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısına dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında M. Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 1/163; C. Senatosu : 
1/98) (M. Meclisi S. Sayısı : 687, 687'ye 1 nci 
ek ve 687'ye 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
134) • (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972, 14.10.1972 
ve 9 12 . 1972) 

5. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
na dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Millî Eğitim 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/365; Cumhu
riyet Senatosu 1/88) (M. Meclisi S. Sayısı : 
417, 417'ye 1 nci ek ve 417'ye 2 nci ek; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 114) (Dağtıma ta
rihleri : 23 . 8 . 1971, 29 . 11 . 1971 ve 11.1.1973) 

6. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 60 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine ilişkin kanun teklifine dair C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ile Millet Meclisi 
Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 8'er 
üyeden kurulu 41 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (2/513) (S. Sayısı : 422, ve 422'ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 6.9.1971 ve 1.2.1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — T. B. M. M. 397 üyesinin, 9 Tem
muz 1961 tarihli 334 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 5 maddesinin değiştirilme
sine ve 2,geçici madde eklenmesine dair teklifi 
ve Anayasa Komisyonu raporu (2/815) (S: 
Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1973) 


