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I. — G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

Bakanlar Kurulunun istifa ettiğine ve yeni Bakan
lar Kurulu teşkil olununcaya kadar mevcut Bakanlar 
Kurulunun göreve devamına; 

Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için CHP Ge
nci Başkanı Bülent Ecevit'in görevlendirildiğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile; 

Mardin Milletvekili A. Kadir Timurağaoğlu'nun, 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu, 

Siirt Milletvekili Abdülkadir Kaya'nıin da Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyonu üyeliklerinden çekil
diklerine dair önergeleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere MSP Gru-
punca gösterilen adaylar seçildiler. 

Geçen birleşimde görüşülmesi tamamlanan: 

Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş ve 9 arkada
şının, Diyanet İşleri örgütünün yönetimi konusunda 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 

(10/9) kabul edildi; komisyonun 15 üyeden kurulması, 
çalışma süresinin üye seçimi tarihinden itibaren 3 ay 
olması ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabil
mesi hususları onaylandı. 

Ordu Milletvekili Temel Ateş ve 9 arkadaşının 
MEYAK konusunda (10/10) ve 

Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 arkadaşı
nın, İçişleri Bakanlığınca hizmet binalarının satınahn-
masmda yolsuzluk yapıldığı iddialarım saptamak ama
cıyla (10/11) birer Meclis Araştırması açılmasına sliş-
kin önergeleri de, yapılan görüşmelerden sonra, kabul 
edildi; komisyonların 15'er üyeden kurulması, ça
lışma sürelerinin 3' er ay olması ve gerektiğinde An
kara dışında da çalışabilmesi hususları onaylandı. 

Afyonkarahisar Milletvekili İsmail Akın ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakanlığında yapılan tayin ve 
nakiller konusunda bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/1) üzerindeki görüşmeler tamamla
narak Genel Görüşme açılması kabul olundu; Genel 
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IGörüşme gününün saptanarak Genel Kurulun bilgisi
ne sunulacağı bildirildi. 

Balıkesir MiUetvekiEi Sadullah Usumi ve 9 arka
daşının, Bor tuzlan konusunda ülke ekonomisine ya-
rarh tedbirleri saptamak amacıyla bir Meclis Araştır
ması açılmasına iMşkiıı önergesi (10/12) üzerinde de 
bir süre görüşüldü. 

4 Ocak 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekiü Denizli 

Memduh Ekşi Mustafa Gazalcı 
Divan Üyesi 
Çanakkale 
trfan Binay 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

4 . 1 . 1978 Çarşamba 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 11 ar

kadaşının, karaborsa satış yapan demir ve çimento 
bayilerini saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/14) 

2. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 10 
arkadaşının, süt üreticisini koruyucu ve hayvancılığı 
geliştirici tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/15) 

»>*•<« 

BİRİNCİ Ol URUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkan vekil i Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERt i Mustafa Gazakı (DenizU), İrfan Binay (Çanakkale 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 87 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunarak yoklama yapılacaktır. 
Genel Kurul salonunda bulunan sayın üyelerin (bura
dayım) demek suretiyle varlıklarını belirlemelerini ri
ca ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Genel Ku

rula sonradan katılan sayın üyelerin birer tezkere ile 
Başkanlığa varlıklarını bildirmelerini istirham ediyo
rum. 

Sayın müîetvefciBeri, yaptığımız yoklama sonun
da, Gene] Kurul salonunda görüşmeler için yeterli 
çoğunluğumuzun bulunduğunu saptadık. 

Genel Kurula bir hususu 
tatmak istiyoruz: 

Başkanlık olarak hatır-

Bazı komisyonlarımız başkan, başkanvekilü, söz
cü ve kâtip seçimini halen yapamamış bulunmakta
dırlar. Komisyonlarımızın toplantı yer ve saatleri 
aynca ilân tahtasında da yazılmış bulunmaktadır. 
Komisyon üyesi arkadaşların bir an evvel belirtilen 
yer ve saatte toplanarak komisyonlara çalışma ola
nağı sağlamalarını rica ediyoruz. 

Görüşmelere başlıyoruz, 

— 171 
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•IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS' ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 11 ar
kadaşının, karaborsa satış yapan demir ve çimento 
bayilerini saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/14) 

BAŞKAN — Meclis araştırması önergeleri var, 
okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tanzim ettiğimiz önergenin Anayasanın 88 nci 

ve İçtüzüğün 102 nci maddesi gereğince Yüce Mec
lisimizde okutturutmasını ve gereğini rica ederiz. 

Saygılarımızla. 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

İstanbul 
İhsan Toksan 

İçel 
A l Ak 
Ordu 

Bilâl Taramoğhı 
İstanbul 

Recep özel 
İzmir 

Zeki Efeoğlu 

İzmir 
Şinasi Osuna 

Balıkesir 
lHhan Aytekin 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

Kütahya 
Ali İrfan Haznedar 

İzmir 
Aysel Uğuralp 

Kocaeli 
Adem Ali Sanoğlu 

Her yıl olduğu gibi bu yılda demir ve çimento 
karaborsa satılmaktadır. Kanun, nizam: tanımayan 
birtakım aracı bayiler, demir ve çimentoyu stoka al
makta ve arz ile talep dengesi bozulduğu anda da 
Devletim tanıdığı kâr haddinin çok üstünde bir fi
yatla karaborsa satmaktadırlar. 

Birtakım bayiler de malı fabrikada bağlayıp, malı 
abasına fabrika kapısında devrettikleri söylenmek
tedir. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Başkan, duy
muyoruz. Araştırıma önergesi böyle okunmaz. (AP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, siz geçen dönem 
de milletvekiliydıiniz. Tecrübeli bir parlamenter sayı-" 
yorum sizi. (AP sıralarından gürültüler) Başkanlığa 
böyle sıra kapağına vurarak hitap edilmez. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Duymuyoruz. 
Ne biçim okuyor önergeyi. 

BAŞKAN — Bunun, konuşmanın bir usulü var. 
Çok rîca ediyorum, sizin nezaketinizden böyle şey 
beklemiyorum. 

Buyurun efendim, okuyun lütfen. 

Nitekim, resmi fiyatı 23,75 TL.'sı olan bir torba 
çimento, alıcısına 50 - 55 TL.'sından satılmış olduğu 
ve yine resmi fiyatı 580 kuruş olan inşaat demirinin 
de alıcısına 11-12 TL.'sından karaborsa satıldığı id
dia edilmektedir. 

Ortada bir yolsuzluk vardır. Ahcı vatandaş, vur
guncu ile aracıyı tanımış olmasına rağmen, çekin
genliği sebebiyle vazifesini yapmamakta, her şeyi 
Devletten beklemektedir. 

Bunun yanısıra iktidarları yıpratmak ve rejimi 
yaralamak ve bazı partizanlara yaranmak amacı ile 
hareket eden ve karaborsanın yapılmasına imkân ha
zırlayan birtakım kimseler de türemiştir. 

Bunum yanında özel fabrikalar ile Devlet fabrika
larında görevli bazı kimseler de karaborsaya bir nevi 
fırsat hazırladıkları iddia olunmaktadır. 

Dahası var, bazı özel çimento fabrikalarının ise 
imalâtlarında kısıtlama yaptığı, ve hatta grevi bile 
uzattıkları söylenmektedir. Ayrıca, Devlet çimento 
fabrikalarından bazılarının da mevsimsiz bakıma 
alındığı ve imalatlarında bir tertip neticesi azalma ol
duğu iddiası da yaygındır. 

Bu tip icraatın demir üretimi yapan Devlet fabri
kalarında da olduğu söylenmektedir. O nedenle, üre
timde değişiklik yapıldığı ve piyasamın talep ettiği 
mevsimde 8-10-12'Iifc inşaat demiri yerine, kullanı
mı ve talebi o mevsim için az olan 30*Iuk demir çe
kildiği, dolayısıyla haddec.Ierin geniş çapta karaborsa 
yaptıkları yaygın hale gelmiştir. 

İşte bu gibi iddia ve isnatlara cevap vermek ve 
karaborsanın varlığını tespit edebilmek atmacıyla ko
nuyu Yüce MecSise getirmiş bulunmaktayız. 

Elbette, milyarı aşkın bir meblâğı demir ve çi
mento üretimi için yatırmış bulunan Devletimiz, ça
lışma düzenini ve halikımızın mutluluğunu ve hür de-
moikraiıik rejimin geleceğini bir avuç karaborsacının 
çıkarma ve keyfine terk etmeyecektir-
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O nedenle ya SÜmerbank satış mağa/alan gibi 
satış yapan demir ve çimento satış mağazaları açı
lacak veya bayiliklerin adetleri çoğaltılacak, bayilik 
alımlarında kolaylıklar sağlanacaktır. Karaborsa satış 
yapanların tespiti her an mümkündür. Faturalarına 
el atıldığı ve alıcılarına sorulduğu an gerçek satış 
fiyatı ortaya çıkacaktır. Ayrıca haddecilerin ürettiği 
malar kontrol alana alınmalı ve Devlet tarafımdan 
tek elden satılması imkânları yaratılmalıdır. Bunun 
yanında karaborsaya zemin hazırlayan icraatlar kont
rol ediîmeMdir. hayali fabrika ve bina projeleri yap
tırmak suretiyle demir alan ve karaborsa yapan kim
selerin varlıklarından söz edilmektedir. Bütün bu me
selelerin de tetkiki gerekir. 

Ayrıca bir konunun da tetkikinde yarar vardır. 
Mal talebinde bulunmamış namuslu çimento bayileri 
vardır. Bunlar tahsis edilen çimentonun % 25'ini 
peşin, bakiye borcun % 50'sini senete bağlayarak ve 
aylara göre de % 2'şerlk faiz öyederek ve ba
kiye % 25'inim de mal alımında peşin ödemek sure
tiyle aldıklarım o nedenle maliyetin 29 lirayı buldu
ğunu ve resmi fiyattan satıldıkları takdirde zarar 
edeceklerini beyanla mal almadıklarını iddia etmiş
lerdir. 

Kanunlarımızın varlığına rağmen, yapılan kara
borsanın'etkinliğini tayin edebilmek ve karaborsaya 
dur diyebilmek, ve gereken tedbirleri almak amacı ife 
İçtüzüğün 102 nci ve Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince, Türkiye'deki çimento ve demir bayileri 
hakkımda bir Meclis Araştırması açılmasını talep ede
riz. 

BAŞKAN — Önerge gündemdeki yerini alacak ve 
sırası geldiğinde görüşülecektir. 

2. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 10 
arkadaşının, süt üreticisinin koruyucu ve hayvancılığı 
geliştirici tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/15) 

BAŞKAN — Bir başka araştırma önergesi var-
du1, onu da okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk köylüsü, Cephe Hükümeti işbaşına geldiğin
den bu yana büyük bir ekonomik bunalıma sürüklen
miştir. Sağcı partilerden oluşan bugünkü Hükümetin 

taban fiyatları ve destekleme alımı konusunda izledi
ği politika üretici köylünün zararına, çdtar çevrele
rinin yararına olmuştur. Buğday, ayçiçeği, tütün, su
sam, pancar ve pamuk gereği gibi Devlet desteği 
görmediği için üreticinin elinden düşük fiyatlarla 
çıkmıştır. 

Demirel'in izlediği politika yüzünden çeşitli ürün
lerde olduğu gibi köydeki süt fiyatlarında' da yeterli 
bir yükselme olamamıştır. Bugün inek sütü köylü
nün elinde çok zor müşteri bulabilmektedir. Ancak, 
köylünün elinden çok düşük fiyatla çıkan süt, şehir
lerde 10 liranın üstünde satılmaktadır. Sütten imal 
edilen peynirin kilosu ise 50 lira ile 60 lira civarın
dadır. Köylünün elindeki süt ucuzlarken, peynir fi
yatlarında sürekli artış olmaktadır. Aradaki fark, 
çıkar çevrelerinin kasasına girmekte ve böylece hem 
üretici, hem de tüketici sırtından yüz milyonlarca 
lira haksız kazanç sağlanmaktadır. 

Taran ürünlerinin dışında köylünün yaşamına 
önemli katkısı olan ürün süttür. Köyde yaşayan va
tandaşlarımızın çoğunluğu yaşamım sağladığı para 
ile sürdürür. Milyonlarca köylüyü bu kadar yakın
dan ilgilendiren süt konusunda Cephe Hükümeti ge
rekli tedbirleri almadığı için çıkarcı sermaye büyük 
paralar kazanırken, köylü mali bunalıma maruz kal
mıştır. 

Yemin kilosunu 2,6 liradan alarak baktığı hayva
nından sağladığı sütünü yeterli fiyatla satmayan 
köylü perişan haldedir. Bugüne kadar, gelir kaynağı 
olarak baktığı hayvanlar, artık kendisine yük ve dert 
olmaya başlamıştır. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, 
çıkarcı sermayenin önümüzdeki günlerde süt fiyat
larının düşeceği yolunda çıkardığı söylentiler karşı
sında süt üreticisi ne yapacağım şaşırmış vaziyettedir. 

Köylünün bu sömürüye karşı örgütlenme çabala
rı ise çeşitli yollarla engellenmektedir. Bu konuda ku
rulmak istenen kooperatiflere elden gelen bütün zor
luklar çıkarılmaktadır. Köylülere çok görülen bu 
krediler çıkar çevrelerine bol bol verilmektedir. 

Kısa zamanda, şehirlerdeki satışlarla dengeli ola
cak şekilde köydeki süt fiyatlarım artırıcı tedbirler 
alınmazsa, Türk köylüsü daha da yoksul hale gele
cektir. Ayrıca hayvancılık gerileyecek ve ülkemiz bü
yük ölçüde zarar görecektir. 

Yukarıda izah ettiğimiz gerçeklerin ışığı altında 
«Süt sömürüsüne son vermek, süt üreticisini koruyu-

— 173 — 
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cu ve hayvancılığı geliştirici tedbirlerin alınmasını 
sağlamak» amacı ile Anayasamızın 88 nci maddesi 
gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Balıkesir 

Sadullah Usumi 
Çanakkale 

Osman Orhan Çaneri 
Balıkesir 

Necati Cebe 

Ankara 
A. İsmet Çanakçı 

Balıkesir 
İrfan özaydınh 

Manisa 
Erkin Topkaya 

Bursa 
Mehmet Emekli 

Sakarya 
Barbaros Turgut Boztepe 

Bursa 
Nail Atlı 

Kocaeli 
İbrahim Akdoğan 

Balıkesir 
Nuri Bozyel 

BAŞKAN — Meclis Araştırması önergesi, gün
demdeki yerini alacak ve sırası geldiğinde görüşüle
cektir. 

GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 9 
arkadaşının, bor tuzları konusunda ülke ekonomisine 
yararlı tedbirleri saptamak amacıyla, Anayasanın 
88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10J12) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemimiz 
gereğince; Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
9 arkadaşının bor tuzları konusunda Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesinin görüşmelerine 
dünkü birleşimde başlanmış; ancak zamanın kalma
ması nedeniyle görüşmeleri tamamlayamamıştık. Şim
di, kaldığımız noktadan bu Meclis Araştırmasının 
görüşmelerine başlayacağız. 

Sayın Hükümet? Buradalar. Buyurunuz efendim 
yerinize. 

Dünkü birleşimimizde Hükümet ve İki grup, grup
ları adına konuşmuştu, söz sırası Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupuna gelmişti. Cumhuriyet Hane Partisi 
Grupu adına Sayın Nuri Bozyel söz istemişlerdi. Söz 
sırası sizin, buyurun Sayın Bozyel. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

Süre 20 dakika. 

CHP GRUPU ADINA NURİ BOZVEL (Balıke
sir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 10 arkada
şımızın 30.11.1977 tarihinde Millet Meclisi Başkanlı
ğına verdikleri, ülkemizin yeraltı servetlerinin strate
jik ve ekonomik değeri olan bor tuzlan hakkındaki 
Meclis Araştırmasıyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupunun görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızda 
bulunuyorum. 

TürkiyeMen dış ülkelere ihraç edilen yeraltı cev
herlerinin birinci sırasında yer alan bor, boraks ma
denlerinin gerçek değeri ülke çıkarları açısından henüz 
anlaşılamamıştır. Oysa Türkiye'ye oranla çok daha az 

miktarlarda üretilen bor madenlerini kimyasal ve stra
tejik önemi bakımından değerlendiren ülkelerin, bu 
konudaki politikalarını da örnek akmıyoruz nedense. 
Aslında analhraç ürünlerimizdeki politikasızlığımızın 
yeraltı cevherlerinin dışa pazarlannıasmda da etken 
olduğu ortadadır. Daha doğru ifade edecek olursak 
dünyanın birkaç ülkesiride üretilen ve aranan maden
lerin başında gelen bor m merallerini a içinde bulunan 
kolemanit cevherinin işletilmesi belirli tröstlere ve 
onların Türkiye'deki işbirlikçilerine terkedilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, son yıfflarda üçüncü dünya 
devletüeri İçinde hammadde üreten tüm az gelişmiş ül
keler örgütlenmeye ve hammadde kaynaklarına sahip 
çıkmaya başlamışlardır. Petrol üreten ülkeler, OPEIC 
çatısı altında örgütlenerek, petrollerini, sanayileşmiş 
tüketici ülkelere karşı bir baskı unsuru olarak kul
landılar. 

Alüminyumun hammaddesi boksit üreten ülkeler, 
1974 yılında, International Boksit Assosiation (EBA) 
adı altında birleştiler. 

Hindistan, elektrik endüstrisinin hammaddesi olan 
levha mikayı bundan sonra ancak işlenmiş olarak 
satacağını açıkladı. 

Fosfat üreten ülkeler, dünya çapında fiyat deneti
mini ellerine aldılar. 

Bütün bunlar olurken, bilinen dünya bor tuzu kay
naklarının % 65'ine sahip, her türlü ulaşım ve üretim 
üstünlüğü olan Türkiye, bor mineralleri konusunda, 
Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası Birliği, Maden 
Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri Odasının 
tüm uyarılmana rağmen, sessiz ve girişimsiz kaldı. 

Öte yandan, dünya rezervlerinin % 25'ini elinde 
tutan Amerika Birleşik Devletleri ise dünya tüketimi
nin % 70'ini karşılamaya devam etmektedir. 
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IBu görüntü, Türkiye'de en verimli bor tuzu kay
naklarını kapatan boraks holdingler grupunun, bizim 
'bor tuzu rezervlerimizi «esir madenler» halinde elle
rinde tuttuklarım belirtir. 

Bundan ötürü, dünya tüketiminde miktar olarak 
% 25 olan bor ihracatımızın değer olarak payı an
cak % 6'yı bulmaktadır. İhracat gelirimiz, çoğunluk
la hammadde sattığımız ve dış ticaretimizin risturn-
lu alışveriş esasına göre düzenlenmiş olmasından, dü
şük bir seviyede kalmıştır. 

Konuyla ilgili olarak Anayasanın 130 ncu madde
sini burada tekrar hatırlamakta yarar vardır : 

«Tabii servetler ve kaynakları, Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi 
hakkı Devlete aittir. Arama ve işletmenin Devletin 
lözel teşebbüsle birleşmesi suretiyle veya doğrudan 
doğruya özel teşebbüs eliyle yapılması, kanunun açık 
iznine bağlıdır.» 

Buna ek olarak Üçüncü Beş Yıllık Planın bor hız
larıyla ilgili bölümü şöyledir : 

«Elektrik enerjisi için kullanılması zorunlu olan 
ve yurt ekonomisine uygun ve verimli biçimde işle
tilmeyen linyit yataklarıyla, stratejik madenler, radyo
aktif mineraller, tungsten ve bor tuzları Anayasanın 
130 ncu maddesine uygun bir anlayışla kamu kuru
luşlarınca işletilecektir. Stratejik madenlerin saptan
ması ve bu nitelikten çıkarılması, ilgili kuruluşlarla 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü ve Dev
let Planlama Teşkilatının teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulunca kararlaştırılacaktır.» 

Bu yorumda dikkati çeken bir nokta var : Stra
tejik madenlerin saptanmasının ve bu nitelikten çıka
rılmasının hükümetlere bırakılması. 

Çağımızda tüm madenler stratejik bir karakter ka
zanmıştır zaten. Kok ve linyitin stratejik olmadığı 
bugün iddia edilebilir mi? Uluslararası sermaye ve 
onun yerli işbirlikçilerinin çıkarlarını savunan ikti
darlara göre, hiçbir maden stratejik olmayacaktır. Bu
nun açık örnekleri, bor hızlarıyla birlikte yabancılara 
peşkeş çekilen magnezit, tungsten ve antimuandır. 

'Sayın milletvekilleri, bor tuzları konusu bundan 
evvelki dönemlerde de gündeme getirilmiştir. 1970 -
1973 yılları arasında kamuoyuna malolan bor tuz
larının stratejik maden olarak saptanması konusu, çok 
kısa bir sürede hasıraltı edilmiştir. Bor tuzlarının Bi
rinci Erim Hükümeti zamanında devletleştirilmesi 
önem kazanınca ilginç iki olay göze çarpıyor. 

Türkiye'de en verimli rezervlerin çoğunu kapat
mış olan Boraks Consolidated Ltd.'in Genel Müdürü 

özel uçağıyla Londra - Ankara arasında mekik doku
muştur. Bu olağandışı ziyaretlerinden sonra, bor tuz
larını Devletin işleteceği kendisine zamanın Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğhı tarafından 
bildirilmiştir. Bu olaydan az sonra, İngiltere Kraliçe
sinin yurdumuzu ziyaret ettiğini de görüyoruz. 

7 Ağustos 1972 tarihli Milliyet Gazetesinde yayın
lanan demecinde, devrin Enerji ve Taibii Kaynaklar 
Bakam Nuri Kodamanoğlu bile şöyle yakınmakta
dır : 

«Dünyanın en zengin rezervlerine sahip olduğu
muz halde boraks İhraç gelirimiz, küspe ihraç geliri' 
mizden daha azdır. Boraksla tekel kuran ecnebi şir
ket, kendi büyük kazancını sağlamak için Türkiye'de
ki boraks üretimini ve Türkiye'nin boraks ihraç piya
sasını kendi çıkarına göre ayarlamaktadır. Bizim için 
problem, çok ve büyük avantaj sağladığımız bu ma
denden daha çok kazanç sağlamaktır. Bunun çaresi 
de bu sektöre tamamıyla sahip olup, karşımızdaki te
kele karşı daha ciddi, daha kolay mücadele verip ih
racatımızı artırmak olabilir.» 

Şimdi, Birinci Erim Hükümeti tarafından günde
me getirilen Madencilik Reformu, Maden Kanun ta
sarısının öyküsünü anımsayalım. 

Tasarı 3 bölümden oluşmaktaydı. Birinci bölüm
de, 6309 sayılı Maden Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesiyle, bazı maddeler eklenmesi öngörül
müştür. Böylece Maden Kanunumuzda bulunan bazı 
aksaklıklar düzeltilmekte, ayrıca maden araması ve 
işletilmesi birleştirilmekteydi Şöyle ki; ortakları ara
sında gerçek veya tüzel yabancı kişiler bulunan şir
ketler arama ve işletme imtiyazı alamayacaklardı. 

İkinci bölüm, Maden İşleri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevlerini kapsamaktaydı. 

Tasarının, Maden Kanununa eklenecek maddeleri 
kapsayan üçüncü bölümünde ise, maden kömürüyle 
bor tuzlarının arama ve işletilmesini a Devletçe yapıl
ması öngörülmüştü. 

Ek madde 5*te; bor tuzlarının arama ve işletil
mesinin, sermayesinin tamamı Deviete ait Kamu İk
tisadi Kuruluşlarıyla, gelirleri genel bütçeden karşıla
nan ve kanunla kurulmuş bulunan kuruluşlara ayrıl
dığı ve bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 
bunlar dışında kalan tüzelkişilerin arama ve işletme 
talep hakkı elde edemeyecekleri esası kabul edilmişti. 

Ek madde 6'da yer alan hükme göre de, daha ön
ce elde edilmiş haklar, kanunun yürürlüğe girmesiyle 
geri alınacaktır. 
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Değerli arkadaşlarım, bu tasarı, Parlamentoda ku
rulan geçici komisyonda aylarca görüşülmüş ve so
nunda yabancı sermaye ve yerli işbirlikçilerinin çıkar
larını savunan çevrelerce yozlaştırılmıştır. 

Birinci bölümden, maden arama ve işletilmedeki 
millileştirme hükümleriyle; ikinci bölümden, bor tuz
ları ve linyitlerin Devletçe işletilmesini öngören mad
delerin tümü çıkartılarak Parlamentoya sevkedilmiştir. 

Gerçi, komisyondan geldiği şekliyle üzerinde ko
nuşulmadan Parlamentodan geçen tasarı, sürenin ta
mamlanması nedeniyle kesin şeklini almıştır; fakat 
Ciîmhut'başkanı Sayın Korutürk tarafından veto edi
lerek Parlamentoya iade edilmiştir. Tekrar görüşül-
nteyen tasarı böylece kadük olmuştur. 

'Bunlar yurt çıkarlarının ayaklar altına alındığı, 
boraks sorununun katledildiği ve halkımızın reform 
tasarılarıyla uyutulmak istendiği bir dönemin ilginç 
öyküsüdür. 

Daha Sonra da, Cephe Hükümetlerinin temel bağ
lantıları olan egemen çevrelerin çıkarlarına hizmet 
anlayışları nedeniyle tekrar yaşadık aynı öyküyü. 

Bu gelişmelerin ışığı altında 1973 Sanayi Kongre
sinde ayrıntılı olarak anlatılan rezervlerin dağılımını 
ve üretim yapan özel sermayen' firmaları kısaca göz
den geçirelim : 

1. Eskişehir Kırka Bölgesi. 
Bu bölgede dünyanın en zengin sodyum boraks 

yatakları bulunmaktadır; tahmini 515 milyon ton. 
Etîbank'ın sahalarına komşu olan ve bölgenin en zen
gin ve en kaliteli sahası bulunan 24/188 No. lu saha 
ise 1960 yılında Türk Boraks Madencilik Şirketi ta
rafından bor tuzu ruhsatı almak suretiyle kapatılmış
tır. Bu paravan şirketin % 80 hissesi Boraks Holding 
Ltd. ve % 20 hissesi Sırrı Yırcalı'ya aittir. 200 mil
yon ton rezerv tahmin edilen bu sahada şimdiye de
ğin paravan şirket üretim yapmamıştır. 

Etibank'a ait sahalar 96 No. ile birleştirilmiş ve 
1970 yılından beri işletilmektedir. Bu durumda, 1960 
da yabancı tröst bu bölgedeki sahalarımızı kapatır
ken, Etibank da büyük bir gecikme ile ancak 1970'de 
işletmeye geçmiştir. KonsantratÖr tesisi de gecikmiş 
ve büyük ekonomik kayıplara neden olmuştur. 

2. Kütahya - Emet Bölgesi. 
Bu bölgede daha çok kolemanit bulunmaktadır. 

Bu sahalarda Etibank ve Sırrı Yırcalı'ya ait Emet -
Boraks Madencilik Limited Şirketinin hisseleri var
dır. 
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3. Balıkesir - Bigadiç Bölgesi 
Bu bölgedeki bor tuzlarının tümü özel sektöre ait

tir ve başlıca kolemanitten oluşmaktadır. Üretim ya
pan firmalar şunlardır : 

a) BOR-TAŞ Madencilik Kollektif Şirketi; 
(% 95'i Sırrı Yırcalı'ya ait); 

b) Kemad Limited Şirketi; (Ugine - Kuhbnan ve 
Amerikan Potash Şirketine ait); 

c) Rasih ve İhsan Maden Limited Şirketi; 
d) Ali Şayakçı Limited Şirketi; 
e) Yakal Borasit Limited Şirketi; 
f) Faraş - Camköy Limited Şirketi; 
4. Bursa - Kemalpaşa Bölgesi. 
Bu bölgede % 50 hissesi Sırrı Yırcalı'ya ait olan 

BOR - TAŞ Madencilik Limited Şirketi faaliyet gös
termektedir. Rezervlerinin hemen hepsi kolemanit-
tir. 

Kütahya, Balıkesir ve Bursa'daki toplam kolema
nit rezervi 400 milyon ton kadar tahmin edilmektedir. 
Böylece toplam bor tuzu rezervlerimiz 1 milyon tonu 
bulmaktadır. 

Burada şunu hatırlatmakta yarar var : Boraks 
Consolidated Limited, Kırka sahasındaki rezervlerin 
büyüklüğünü saklamak istemiştir. Ancak, Maden 
Dairesi uzmanlarının ısrarları üzerine durum anlaşıl
mış, MTA Enstitüsüne yaptırılan inceleme sonucun
da yabancı tröstün önce 9 milyon, sonra 14 milyon 
ve nihayet 40 milyon ton olarak beyan ettiği rezer
vin, 400 milyon tonu bulduğu anlaşılmıştır. 

Kısaca değinilmesi gereken bir nokta daha var : 
1971 - 1972 yıllarında, özel şirketlerin kolemanit üre
timinde çok büyük bir artış olmuştur, özel sektör, 
tasarı kanunlaşırsa, bor tuzu ocakları devletleştirile
ceğinden, sadece kâr düşüncesiyle, maden ocaklarım 
tahrip ederek, limanları kolemanitle doldurmuştur. 
Etibank ile rekabet ederek, fiyat düşmesine sebep ol
muş ve ulusal serveti yok pahasına satmıştır. 

Değerli milletvekilleri, dün burada konuşan söz
cü arkadaşlarımız, bor konusunda bizim kadar has
sas olduklarını dile getirmeye çalıştılar. Ellerindeki 
rezervlere göre, yılda ürettikleri bor miktarlarını ör
nek göstererek, özel şirketlerin de ülke ekonomisine 
başardı bir şekilde hizmet edebileceklerini iddia etti
ler. Oysa, Devletin ve özel şirketlerin ellerinde bu
lundurdukları rezervleri kıyaslayarak, yıllık üretimle 
ihracattaki dengesizliği görebilseler, ülkemizin nasıl 
sömürüldüğünü çok daha iyi anlarlardı. 

Diğer taraftan, Sayın Bakan, bu konuda yaptık
ları konuşmalarında önergeye değinerek, konunun in-



M, Meclisi B : 87 4 . 1 s 1978 O : 1 

safsızca ele alındığından bahsetmiştir. Ayrıca, bor ko
nusunun istismar edildiğini, rezervlerin çoğunun yer
li ve yabancı sermayenin ortaklaşa oluşturdukları şir
ketlerin elinde bulunduğuna dair görüşleri de yanıtla
yarak, aslında rezervlerin daha çoğunun Devletin 
elinde olduğunu işaret ettiler. 

Sayın tnan'ın konuya bu gözle bakmaları karşısın
da, biz, aynı soruyu, hem de iddialı bir şekilde ken
dilerine yöneltiyoruz : İnsaf bunun neresinde? 

Değerli arkadaşlarım, benim seçim bölgem Balı
kesir İlidir. Balıkesir İlinde halen işletmeye açılmış 
altı tane saha vardır. Bigadiç ilçesine her gidişimizde 
bor'un acıklı manzarasına tanık oluyoruz. Bu işlet
meler öyle bir tarzda işletiliyor ki bu sahalar, rezerv 
miktarını şeytanın bile tahmin etmesi mümkün değil
dir, çok kolay ve çok kazandırıcı olduğu kadar, re
zerv yataklarını taprih edici yöntemlerle işletiliyor. 

Konuya, yabancı tekelci sermayenin Türkiye'deki 
işbirlikçilerinin gözleriyle bakanlar, ülke çıkarlarını 
düşünemezler. Halkımızı mutlu bir yaşam düzeyine 
ulaştırabilmesi için, ülke ekonomisine dair temel gö
rüşlerin arkasında ideolojik maksatlar arayanlar, ya
bancının elinden kurtaramazlar Türkiye'yi. 

BAŞKAN — Sayın Bozyel, iki dakikanız var 
efendim. 

NURİ BOZYEL (Devamla) — Daha doğrusu, 
hedefinde esir etme gayesi yatan dünya tekelci 
sermayesiyle işbirliği görüşünü yeğleyen, bu görüşü 
kendi görüşleri olarak, kendi dünya görüşleri olarak 
kabul edenler, ülkenin çıkarlarım kollayamazlar. 

Bor konusu, ülkemiz için çok önemli bir konu
dur. Yıllardan beri üzerinde durulan bor sorununu 
kısa 'süre içinde hiç birimiz anlatamayız. Bor soru
nu, çok yönlü problemleri olan bir konudur. Biz, 
bor'un sadece rezerv tespitleriyle, üretim özellikleri 
üzerinde durabildik. Halbuki, yurt için bor sanayii
nin gelişmesi bakımından yatırımlar mevzuu vardır. 
Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa'da bor 
türevleri sanayiinin durumu bizi yakından ilgilendir
mektedir. Her gün gelişen dünya teknolojisi açısın
dan yeni yatırımlar konusu ve bor, türevleri pazarla-
masıyla ciddi şekilde ilgilenmek gerek. 

Kısacası, borks sömürüsünü ve bor - boraks sana
yiimizin iç açıcı olmayan durumunu anlatmaya çalış
tım sizlere. Bu sanayimizin durumu da, yurdumuzda 
genel anlamda egemen olan dışa bağımlı, çarpık, mon
tajcı sanayileşme olgusundan ayrılamaz. Biliyoruz ki, 
yıllardan beri yurtsever çevrelerde savunulan ve dile 
getirilen bor - boraks cevherlerinin devletleştirilme 

I önerisi, işbirlikçi ve tutucu iktidarlar yönetimde ol
duğu sürece hasır altı edilecektir. 

I Bor ve boraks rezervleri ve sanayii konusunda 
] varılan karanlık durum genelde uygulanan ekonomik 

politik tutumun bir sonucudur. 
Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 

Grupu adına bu konuda araştırma açılmasını talep 
I ediyoruz. Araştırma önergesinin kabul edilmesini ta-
I lep ediyorum. Çok önemli olduğuna inandığım bor 
I sorunuyla ilgili Meclis Araştırmasına hiçbir partinin 
I karşı çıkmayacağına inanıyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozyel. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Milliyetçi Ha

reket Partisi Grupu adma söz istiyorum Sayın Baş-
I kan. 

BAŞKAN — Milliyetçi Hareket Partisi Grupu 
I adına söz vermemiştik; buyurun Sayın Kabadayı. 

MHP GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başakn, muhterem arkadaşlarım; 

I hepinizi hürmetle selamlarım. 
3 7 - 3 8 yaşlarında, genç çağda milletvekili oldu

ğum günlerden beri acısı dinmeyen, lafının ardı gel
meyen bir mevzudur bu bor tuzları ve boraks maden
leri. Sanırım üç döneme yakın, zaman zaman Mec
lise, bu kürsüye gelmiş, bu mevzuda içi yanık hatip
ler dertli dertli konuşmuşlardır; bir kere da hatırla
rım, bu mevzuda yine söz alıp konuşmuşumdur. 

Bunun mutlaka hallini Milliyetçi Hareket Partisi 
olarak biz de arzu etmekteyiz. Gel gör ki, halli mev-

I zuu laftan öteye gitmeyen dünyanın en zengin bo
raks hazinelerine sahip olan Türkiye'nin, bu hazine
den yeteri kadar faydalanmadığı; çeşitli yollarla, fay-

I dalanmamamız için her türlü engellemenin, oyun ve 
düzenlerin kurulduğunu biz Milliyetçi Hareket Par
tisi olarak kabul ve itiraf ediyoruz. 

Her yönüyle kalkınmaya muhtaç, her anlamıyla 
kudrete, kendinde var olan kuvvetlere ve imkânlara 
sahip olan Türkiye'nin, kısa sürede her türlü sefer
berliğini yaparak, kendi imkânlarının kendi dertlerim 
muhnik, yenici yolda hazırlanmasına biz kaniiz. 
Doğru; dünya rezervlerinin % 65'i bizde; fakat acı 
bir tecelli, <f0 154 geçmeyen rezerve sahip olan Ame
rika Birleşik Devletleri, dünya ihtiyaçlarının % 70'ini 
karşdadığı; çiksmi, derdini bizim çekip, sefasını, pa
rasını onlara» aldığı ve dünyayı güya koruyan bir an
layış içerisinde yardım da ettiği, o da meydanda. 
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Şimdi, biz bu önergeyi verenlere Milliyetçi Hare
ket Partisi olarak teşekkür ediyoruz. Kendileriyle 
hemfikiriz. İktidar olmanın arefesini geçtiler, bayra
mına geldiler. Meclis Araştırması değil; şurada ifade 
ettikleri hususlar ne ise, kanunlaştırsmlar; bunu ya
pan iç işbirlikçi, dış menfaatçi, her ne ise, bunları 
def edici, tasfiye edici, bu güzel imkânlarımızı bize 
yararlı hale getirici kanun teklifini getirsinler; bunu, 
araştırma komisyonuna havale edip zaman kaybet
meyelim, havanda su dövmeyelim, «Benim oğlum 
bina okur, döner döner yine okur» demeyelim; geti
rin kanunu samimiyetle. Biz, Milliyetçi Hareket Par
tisi olarak bunun süratle devletleşmesini istiyoruz, 
milletin yararlanmasını istiyoruz Hiç kimsenin yolun
da, yönteminde» kimsenin menfaatinde, çıkarında 
hizmetçi değil; ancak hizmetimiz, anlayışımız, bu yol
daki duygu ve görgümüz, iç yanıklığımız, teessürleri
miz sizinle beraberdir; getirin çıkaralım. Millete dö
nüktür, milletin lehinedir, dışa, işbirlikçiye yönelik 
değildir. Size yardım edeceğiz; zaman kaybetmeyin, 
kanunu derhal getirin. Bunları defedici, silici, mille
tin imkânlarım millete yönelik kılıcı kanun teklifini 
getirin, bir an evvel çıksın; dertlerimizi sancı, kendi 
imkânlarımızı sağlayıcı neticeye varmış olalım. 

«Bir işin bitmemesini isterseniz komisyona hava
le ediniz» denilmiş. Araştırma sürecek aylarca, ko
misyon komisyona havale edecek, dönem bitecek, pek 
çoklarınızın milletvekilliği bitecek, sanırım ki, bu me
sele yine bitmeyecek. Kısa yoldan hal çaresi, bahset
tiğiniz dertleri silici, engelleri kaldırıcı kanun teklifi
ni getirin, sizi bütün gücümüzle destekleyeceğiz. 

Saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
Söz sırası önerge düzenleyicilerinden Kütahya Mil

letvekili Sayın Nizamettin Çoban'da. Buyurunuz Sa
yın Çoban, İD dakika konuşma süreniz var efendim. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri arkadaşlarım; öncelik
le, grup adına konuşma yapan değerli arkadaşlarıma 
teşekkür ederim. 

Memleketimizin bütün yeraltı servetlerinde olduğu 
gibi, başta kömür olmak üzere, bor tuzlarında da, 
«Kapkaç usulü» dediğimiz işletme metotları geçerli 
durumdadır. Yeraltı servetlerimizin korunmasını sap
tayan Maden Kanunu ve bu Kanunun tatbikatını 
yapan Maden Dairesi Başkanlığı, maalesef yetersiz 
durumdadır. Ayrıca, yeraltı servetlerimizin işletilme
sinde Devletin temsilcisi durumunda olan Etibank 
Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Ku

rumu ve bunlara bağlı kuruluşlar, her konuda oldu
ğu gibi, siyasi emeller uğruna perişan duruma geti
rilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, yeraltı servetleri bir özel
lik arz eder; bütün madenlerin rezervleri belli mik
tarda ve sabittir. Bunların işletilmesinde ve değerlen
dirilmesinde gerekli önlemler zamanında alınmazsa, 
er geç Türkiye'de büyük sıkıntılar ve sancılar başgös-
terir. Bilhassa kömür, boraks ve demir gibi stratejik 
özellik arz eden madenler ve bu madenlerin işletil
mesiyle ilgili önlemlerin süratle alınması gerekir. 

Boraksın Türkiye için ayrı bir önemi vardır. İh
racatımızın büyük bir kısmını teşkil eden boraks, dış 
kapitalist güçlerin çizmiş olduğu plan üzerinde, fiyat 
dalgalanmaları yapmak suretiyle, küçük sermayeli 
özel sektör üzerinde büyük etkiler yapar. İhracatta 
meydana gelecek bir duraklama ve fiyat düşmesi 
özel sektörü «Kapkaç» dediğimiz, «Neresi kolaysa 
onu al» metoduyla işletmeye iter. İşte, bu tip bir iş
letme, maliyeti düşürmek için yapılan bu çalışma, 
millî servetin göçüğe terk edilmesine sebep olur. 

Borks tuzu üzerindeki mücadele bugün başlamış 
değildir. Bakın, kısaca tarihçesini anlatayım: 

Türkiye'de ilk boraks işletmesini, 1865 yılında 
Desmazures adındaki bir Fransız şirketi Balıkesir'de 
işletmeye başlamıştır. Daha sonra İtalyan uyruklu 
Frederic Cove adında bir şahıs, Desmazures'ün ma
denlerine yakın bir sahada imtiyaz almak üzere faa
liyete geçmiştir ve bundan sonraki aşamalarda 1950 
yılına kadar İtalyan, Fransız, İngiliz ve Amerikan 
firmaları Türkiye'deki boraks madenleri üzerinde he-
gomonyalarını sürdürmüşlerdir. Yerkabuğu üzerin
de, işlenebilecek şekilde, sadece Amerika'da ve büyük 
miktarı, % 65'i Türkiye'de bulunan boraksın, bu yer
altı servetimizin harap olmasına göz yumulmuştur. 

Bundan sonraki durum daha değişik ve daha da 
acıdır. 27 Ekim 1950 tarihinde bu sahaların büyük 
kısmını 3/12002 sayılı Kararnameyle Boraks Conso
lidated Limitet Şirketi kendine intikal ettirmiştir. 

25 Kasım 1955 tarihinde 6224 sayılı Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanunu ile 6309 saydı Maden 
Kanunu hükümlerinden yararlanmak için, adıgeçen 
şirket, «Türk Boraks Anonim Şirketi» adı alfanda 
kılık değiştirmiştir. 

Şirketin bu ilk kuruluşunda hisse senetlerinin 
% 94% merkezi İngiltere'de olan Boraks Consoli
dated Limitet Şirketine, sadece % 2'si Türk hissedar
larına ve % 4'ü de İngiliz ortaklarına ait idi; serma
yesi de 100 bin Türk Lirası idi. 
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Bu şirket ilk kuruluşunu tamamladıktan sonra, 
6 . 11 . 1956 tarihinde Sultançayın imtiyazım, yeni 
şekil üzerinde tescil ettirmiştir. 

1935 yılında 2804 sayılı Kanunla kurulan Maden 
Tetkik Arama Enstitüsü ve yine aynı günlerde 2805 
sayılı Kanunla kurulan Etibank gibi örgütler ve bun
lara paralel yerli müteşebbisler İkinci Dünya Savaşı 
içinde pek varlık göstermemelerine rağmen, bu po
tansiyel savaş sonrası mineral madenlere olan ihti
yaç ve ihtiyaç artışlarının da verdiği ivme ile yoğun 
bir arama faaliyetleri içinde bulunuyordu. 

Ne yazık ki, bu yabancı şirket Türk boraksları
nı dışarıya pandermit adı altında ihraç ediyordu; di
ğer taraftan alçıtaşı diye ihraç ediyordu. Bu tarihçe 
üzerinde çok konular vardır. Ama araştırma önerge
si kabul edildiği takdirde bütün belgeleriyle ortaya 
getirmek bizim görevimiz olacaktır. 

Bakın, orijinal bir örnek verip, boraks üzerinde 
oynanan oyunların bir görüntüsünü ortaya getirelim: 
1950 yılından sonra yerli müteşebbislerin ürettiği cev
herlerden bir kısmını, yine aynı şirket satın alarak ih
raç etmiş. Fakat bu arada bir kısım üretimimiz de 
Sovyet Bloku ülkelerine ihraç yapılabildiğinden, ya
vaş yavaş artış göstererek 1956-1957 yıllarında 30 bin 
ton boraks üretilmiş ve ihraç edilmiştir. Fakat 
1958-1961 yılları arasında NATO devletleri toplu-
luğunca boraks cevherlerinin stratejik madde olarak 
kabulü ve Sovyet Bloku ülkelerine ihracının yasak
lanması üzerine, yerli üreticiler, bu devrede o güne 
kadar bilinen rezervlerin en büyüğünü elinde bulun
duran Etibank ihraç olanaklarından yoksun kalıyor
lardı. Bazı tercihli üreticiler Amerika Birleşik Dev
letlerine, hükümet stoklarına, yılda 10 bin ton kadar 
bir satış yapabilmiş, bunun dışmda kalan yerli üreti
ciler İngiliz şirketine az miktarda bir satışta bulun
muşlar; bütün bu durumlar ise, fiyatların bir hayli 
düşmesine neden olmuştur. Yine bu devrede, Hüsa
mettin Yakal adındaki bir müteşebbis Yunanistan'a 
4 bin ton kadar mal satmıştır. Ama gemi daha Ça
nakkale Boğazında iken Amerika Birleşik Devletleri
nin donanması tarafından çevrilmiş ve kendisine 
«Yunanistan'da rafineri yoktur, siz bunu Doğu bloku 
ülkelerinden birisine satacaksınız» diye Hüsamettin 
Yakal'ın mallan müsadere edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu gerçekler karşı
sında dün burada konuşan Sayın Enerji Bakam ve 
Saym Adalet Partisi Sözcüsü hâlâ bu boraks konu
sunda Cumhuriyet Halk Partisinin tutum ve davra
nışını istismar kabul ederler ve gerçeklerin dile ge

tirilmesini istemezlerse, onları Türk milleti önünde 
milliyetçi olmadıklarım ve Türkiye'nin boraks ma
denlerini yabancılara peşkeş çekmekle suçluyorum. 

Ayrıca, yine dün burada konuşan Saym Enerji 
Bakanımız Türkiye bor rezervlerinin % 98'inin Eti-
bank'ın elinde bulunduğunu % 2'sinin ise özel teşeb
büsün elinde bulunduğunu söylemek suretiyle bor 
konusundaki bilgisizlik ye habersizlik durumunu or
taya koymuştur. 

Sayın Bakam suçlamıyorum, Çünkü Saym Ba
kan düne kadar bor madeninin ne olduğunu ve ne
rede kullamldığım-herlıalde ihtisas konusu olmadığı 
için-bilmesine imkân yoktu. Ancak, çevresindeki be
lirli zihniyetin temsilcileri olan uzmanlarca eline tu
tuşturulan kâğıt üzerinden konuşmak mecburiyetin
de bırakılmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi önün
de yanlış beyanda bulunmaya mecbur bırakılmıştır. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
KÂMRAN İNAN (C. Senatosu Bitlis Üyesi) — Sa
yın Başkan, bu ithamı reddederim efendim.. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Bakın, 
Türkiye'deki boraks işletmelerinin hangi şirketlerce, 
hangi imtiyaz numaralan ile ve ne miktarda işletildi
ğini ben size ayrıntıları ile açıkhyayım. Ama zamanı
mızın çok kısa olması nedeniyle bu fotokopiyi ayn-
ca tutanağa takdim edeceğim. 

Değerli arkadaşlanm, üzerinde birçok devletlerin 
kendileri için özellik arz eden yeraltı servetleriyle 
kendi ekonomilerini dengelerler. Petrol, Ortadoğu 
devletleri için; potas, Fransa için; Kükürt, Roman
ya ve İtalya için; fosfatlar, Tunus için özellik arz 
eder ve ekonomileri bu madenlerle etkilenir ve den
gelenir. Türkiye için de bor tuzlarının aynı değerde 
ekonomimizde etkili olduğu, münakaşa kabul etme
yecek şekilde ortadadır. * 

Bütün dünya için özellik arz eden yeraltı serve
timiz için bir devlet politikasının tespit edilmesi za
manı çok geçmiş obuasına rağmen; bu, Meclisten 
mutlak surette çıkarılması gerekir. Bor, bölgesel so
run olmaktan çıkmış, Türkiye genelinde ve Türk eko
nomisinde etkili bir sorun halindedir. Her geçen gün, 
yeraltı servetlerimiz için bir kayıpta*. Eğer gerekli 
önlemleri almaz, ve bu servetlerimizin değerlendir
mesini yapmazsak, bizim de yulardır, bu servetleri 
yabancı sermayeye sömürtenlerin günahından daha 
fazla günahımız olacak; gelecek nesil, tarih önün
de bizlerden hesap soracaktır. 

BAŞKAN — Sayın Çoban, süreniz bitti efendim; 
rica ediyorum bitirin. 

— 179 -



M. Meclisi B : 87 4 . 1 . 1978 O : 1 

NtZAMETTÎN ÇOBAN (Devamla) — Bitiriyor 
rum efendim. 

Üzerinde durulmasını istediğimiz bu madenin, 
bakın insan hayatındaki etkisini kısaca anlatmaya 
çalışayım: Halk tarafından genellikle bir ev tüketimi 
malzemesi olarak bilinen boraks, süratle gelişen tek
noloji sonunda insan hayatını hayrete düşürecek ka
dar yaygın bir kullanım alanı bulunmaktadır. 

Bugün kullandığımız birçok malzemenin girdile
rinde bor, bir yemeğin tuzu, biberi ve yağı kadar 
ayrılmaz parçası halinde yer almaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Çoban bitirin efendim. 
NİZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Yüce 

Meclisimizin bu konuda alacağı kararın, Türk ma
denciliğinin kurtuluşu ve tüm yeraltı servetlerinin ge
lecek nesil için kurtuluş olmasını diler, hepinize say
gılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

1. — Elâzığ Milletvekili Mehmet T ahir Şaşmaz' 
in, Elâzığ - Palu ilçesi deprem felaketzedelerine iliş
kin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemimi
zin sözlü sorular kısmına geçiyoruz; birinci sırada 
Sayın Şaşmaz'ın sorusu var. 

Sayın Şaşmaz?.. Yok. Sayın Bakan?.. Yok. Soru 
önergesi ertelenmiştir. 

2. — Sivas Milletvekili Mahmut Özdemir'in, dö
vize çevrilebilir mevduat (DÇM)'a ilişkin Maliye Ba 
kanından sözlü soru önergesi. (6/9) 

BAŞKAN — Sayın özdemir?.. Burada. Sayın 
Maliye Bakam?.. Yok.,Soru önergesi ertelenmiştir. 

3. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, 
Hükümetin Danıştay kararları karşısındaki tutumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/10) 

BAŞKAN — Sayıcı Gazalcı?.. Burada. Sayın Baş
bakan?.. Yok. Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

4. — Manisa Milletvekili Hasan Ali Dağlı'nın, 
1976 yılı Ege Bölgesi ekici tütün piyasasına ilişkin 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/U) 

BAŞKAN— Sayın Dağlı?.. Yok. Sayın Bakan?.. 
Yok. Sözlü Soru önergesi ertelenmiştir. 

5. — Konya Milletvekili Durmuş Ali Çalık'in, 
Seydişehir Alitnünyum tesislerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/12) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çoban. 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle bu konu üzerin

de yaptığımız görüşmeler sonuçlanmış olmaktadır. 
önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka

bul edenler lütfen işaret buyuranlar.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Meclis Araştırması yapacak olan komisyonun 15 
kişiden kurulması hususunu onayınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi tari
hinden başlayarak üç ay olması hususunu onayınıza 
sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında da gö
rev yapması hususunu onayınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Çalık?.. Yok. Sayın Başba
kan?.. Yok... 

ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANI 
KÂMRAN İNAN (C. Senatosu Bitlis Üyesi) — 
Sayın Başkanım, kabul buyurursanız Başbakan adı
na ben cevap verebilirim. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
Sayın Bakan, sözlü soru önergesi sahibi bulunma

dığı için İçtüzüğe göre bir defaya mahsus ertelemek 
zorundayız. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
KÂMRAN İNAN (C. Senatosu Bitlis Üyesi) — 
Emrinizdeyim efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, Meclisin em-
rindesiniz. 

6. — Kahramanmaraş Milletvekili Hüseyin Do
ğan'in, tuz ihtiyacının karşılanması için alınan ön
lemlere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/14) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Doğan?.. Burada. 
Sayın Gümrük ve Tekel Bakam?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

7. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'in, Ga
ziantep Devlet Hastanesi, Doğumevi ve Trahom Has
tanesinin birleştirilmesi nedenleri ile tayin edilen dok
torlara ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/15) 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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BAŞKAN — Sayın I>oğan?.. Yok. 
Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
8. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akmanın, lastik 

fabrikalarının hammadde ithalatına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/16) 

BAŞKAN — Sayın Kenan Akman?.. Yok, 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
5. — Konya Milletvekili Durmuş Ali Çalık'm, 

Seydişehir Alüminyum tesislerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/12) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Durmuş Ali Çalık teşrif etti 
Sayın Bakan. Başbakan adına Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakam Sayın İnan; beşinci sırada Konya 
Milletvekili Durmuş Ali Çalık arkadaşımızın, Seydi
şehir Alüminyum tesislerine ilişkin Sayın Başbakan
dan sözlü sorulan var. Sayın • Çalık teşrif ettiler. 
Zatiâüniz Hükümeti temsilen, Başbakanı temsilen 
cevap verecekseniz, bunun işlemini bitirelim efen
dim. 

ENERJİ VE TABÎt KAYNAKLAR BAKANI 
KÂMRAN İNAN ( C Senatosu Bitlis Üyesi) — 
Evet Sayın Başkan, emrünzdeyim efendim. 

BAŞKAN — Sözlü soru önergesini okutuyorum 
efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Süleyman 

Demirel tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

20 . 9 .1977 
Konya Milletvekili 
Durmuş Ali Çalık 

1* Seydişehir Alüminyum tesislerinde iki ünite
nin devre dışı kalması nedeniyle üretim ne kadar azal
mıştır? 

% Üretimin aksamasından dolayı dış ülkelerle 
ihraç anlaşmaları nedeniyle ne kadar tazminat öde
necektir? 

3. Milyonlarca lira zarara yol açan iki ünite 
daha ne kadar devre dışı kalacaktır? 

4. Bir süre önce İstanbul'da yapmış okluğunuz 
basın toplantısında (altını çizerek açıklıyorum. Bir ay 
sonra Türkiye'de enerji kısıtlaması olmayacaktır.) ver
miş olduğunuz süre azaldığına göre başka hangi fab
rikaların üretimi durmuştur veya durdurulacaktır? 

5. Başbakan olarak bu açıklamanızın yerine gel
mesi için fabrikaların kapanması veya ünitelerin dev
re dışı kalması nedeniyle üretimin düşürüldüğü kanı

sında mısınız? Hükümetin son zamanlarda ekonomik 
dar boğazlardan sık sık bahsetmesi, enerij kısıtlama» 
sı ile ilgili talimatınızın yerine getirilmesi için devlet 
ne kadar zarar etmiştir? 

BAŞKAN — Başbakan adına Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanı Sayın Kâmran İnan, buyurunuz efen
dim. Süreniz 10 dakikadır. 

BAŞBAKAN ADINA ENERJİ V E TABİİ KAY
NAKLAR BAKANI KÂMRAN İNAN (C. Senato-
su Bitlis Üyesi) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Başkanımızın müsaadeleriyle, sualler beş ta

ne ve ayrı ayrı olduğu için, önce, cevapların karıştırıl» 
mamasını temin bakımından ve kısa da bulundukla
rından, sualleri kısaca okuyarak cevaplarımı takdim 
edeceğim. 

1 nci sualleri : «Seydişehir Alüminyum Tesisle
rinde iki ünitenin devre dışı kalması nedeniyle üre
tim ne kadar azalmıştır?» 

Cevabı : Seydişehir Alüminyum Tesislerindeki iki 
ünitenin devre dışı kalmasıyla tüketilen elektriğin gü
cü 10 . 10 . 1977 tarihinde 160 bin kilovattan 90 bini 
kilovata düşürülmüştür. Üretimde ise, külçe alümin
yum itibarıyla yıllık 60 bin ton olan üretim 30 bin 
tona inmiştir. 

2 nci soru : «Üretimin aksamasından dolayı dış 
ülkelerle İhraç anlaşmaları nedeniyle ne kadar tazmi
nat ödenecektir?» 

Türkiye'de üretilen külçe alüminyumun tamamı 
Türkiye'de tüketilmektedir ve Türkiye'nin yıllık kül
çe alüminyum ihtiyacı 55 binle 60 bin ton arasında
dır. Fakat, piyasadaki stoklasına tazyiki neticesi Tür
kiye ithal durumuna dahi girmiş; 100 bin, 120 bin 
ton külçe alüminyumun ithal edildiği yıllar da maa
lesef olmuştur ve alüminyumun da ithal gümrük res
mi sıfır olduğu için, bir nevi, dışarıdan getirilen alü
minyumun rekabeti de yaratılmak istenmiştir. Bu iti
barla, sıfır gümrüğün yükseltilmesi yolunda Bakanlı
ğımızca teşebbüste bulunulmuş ve taleple hakiki ihti
yaç arasından denge sağlanmasına çalışılmıştır. 

Soru 3 : «Milyonlarca lira zarara yol açan iki 
ünite daha ne kadar devre dışı kalacaktır?» 

Cevabı gayet basittir : Elektrik enerjisi bulduğu
muz zaman devreye sokulabilecektir ve bu memleket
te elektrik enerjisi bugünün problemi değildir. Bu ko
nuda daha açık bilgileri etraflı bir şekilde sunmuş bu
lunuyorum. Bugün dahi Türkiye tümü itibarıyla evler
de 1,5 saatlOc elektrik kısıntısına maruz kalmaktadır; 
sanayideki kısıtlama ise ilgili sualin cevabını sunaca
ğım zaman arz edeceğim. 
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Soru 4 : «Bir süre önce İstanbul'da yapmış ol
duğunuz basın toplantısında. Altım çizerek açıklıyo
rum; bir ay sonra Türkiye'de enerji kısıtlaması ol
mayacaktır... Vermiş olduğunuz süre azaldığına göre 
başka hangi fabrikaların üretimi durmuştur veya dur
durulacaktır?» 

Sayın Başbakana hitap eden soru olduğu için böy
le ifade edilmiş. 

Başka hiçbir fabrikanın üretimi durmamıştır ve 
durdurulmamıştır. Ancak, bütün fabrikaların sanayi 
kollarımı enerji kısıtlaması yapılmıştır. İki yolla ya
pılmıştır: Doğrudan doğruya Türkiye Elektrik Kuru
mundan enerjisini alanlarla anlaşmak suretiyle öğle
den sonra saat 16.00 ilâ gece 24.00 arasında sanayi 
kollarına, görev ve çalışma sistemlerine göre en az 
zarara mal olacak şekilde bir ayarlama yapılmıştır. 
Diğerlerinde ise, belediye hudutları içerisinde olan sa
nayi kollarına belediye değişimi aynen uygulanmıştır 
ve Türkiye'de sanayide ortalama % 10 elektrik kısıt
laması, 2,5 milyon kilovat saatlik bir kısıtlama maa
lesef zaruret halinde baş göstermiştir. Kısıtlama de
yince, mevcudun verilmemesi şeklinde değil, yokluk
tan dolayı olmuştur. 

Soru 5 : «Başbakan olarak bu açıklamanızın ye
rine gelmesi için, fabrikaların kapanması veya ünitele
rin devre dışı kalması nedeniyle üretimin düşürüldüğü 
kanısında mısınız? Hükümetin son zamanlarda ekono
mik dar boğazlardan sık sık bahsetmesi, enerji kısıt-
lamasryla ilgili talimatınızın yerine getirilmesi için Dev
let ne kadar zarar etmiştir?» 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakanın bu ko
nuda bir talimatı yoktur; talimat olacaksa benimdir, 
ben veririm talimatı. «Enerji kısıtlansın» diye talimat 
verilmez. Bir hükümetin enerji yokluğundan dolayı 
çektiği ıstırap, dertlerden çok daha fazladır. Enerji 
kısıtlanması talimatı verilmez; enerji bulunmadığı için 
kısıtlanma zaruretini, memleket ekonomisine en az 
zarar verecek şekilde ayarlamak bahis konusudur. 

Türkiye'de Devlet Planlama Teşkilatının 1977 
için gösterdiği talep artışı rakamı % ll,37YI!ir; fiili 
artış rakamı °/0 19,99\lur. Değerli arkadaşlarım, ara
da % 8,5'un üstünde bir fark meydana gelmiştir. 
Türkiye, bütün güçlerini kullanarak 21,5 milyar kilo-
vatsaat enerji üretmiş olmasına rağmen 1977 yılı için
de; maalesef, 600 milyon küovatsaat da Bulgaris
tan'dan ithal etmemize rağmen, 650 milyon kilovat-
saatlik bir açık kalmıştır. Bu açık, hatırladığınız gibi; 
yaz boyunca bazen 4 saat, 3 saat ve nihayet iridirebil-
d iğimiz bugünkü uygulamasıyla 1,5 saat, sanayi dal-

4 . 1 i 1978 O : 1 

1 larında ise bazen %30, % 40; ama ortalama % 10 
olan bir kısıtlama zarureti ile Türkiye'yi karşı karşıya 

I bulundurmuştur. Türkiye, bir enerji krizi içerisinde-
I dir, enerji darboğazı içerisindedir. Bu darboğaz, tale-
I bin çok süratli artmasından, üretimin talebi karşıla -
I yamamasından dolayıdır. Türkiye, maalesef enerji is-
I rafı içerisinde bulunmaktadır. Aslında Türkiye, ener-
I ji israf edecek kadar da zengin bir devlet, bir mem

leket değildir. % 5 enerji tasarrufuna gittiğiniz tak
dirde, bütün bu zararları kapatmak mümkündür. Tür-

I kiye, bu yıî kaybettiği enerji dolayısıyla ve her kilo-
I vatsaatin ekonomiye maliyeti 15 lira olduğuna göre, 

9 750 000 000 liralık bir zarara duçar olmuştur, bu 
zarar enerjideki % 3,7 açıklıktan doğmuştur. % 5 
gibi bir tasarruf yaptığınız takdirde, bu açığı kapaya-

I cağınız gibi, aradaki farkla da bu zararın 9 milyarı-
I nı telafi ve buna daha 6 milyarlık bir kâr ilave et-
I mek, yani Türkiye'ye 15 milyarlık bir ekonomik de-
I ger katmak da mümkündür. Bu sebepledir ki, toplu-
I mu enerji tasarrufu alanında işbirliğine davet etmiş 
I bulunuyorum ve enerji, Türkiye'nin bugünkü bir nu-
I maralı meselesidir değerli arkadaşlarım ve yarın için 
I de böyle kalacaktır. Hükümetlerin bu meseleye Parla-
I mentöyla birlikte eğilmesi ve yatırım bakımından bu 
I konuya birinci önceliği vermesi şarttır. 
I Teşekkür eder, saygılar sunarım. (AP ve MHP sı-
I ralanndan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

DURMUŞ ALÎ ÇAUK (Konya) — Sayın Başkan, 
I söz istiyorum. 
I BAŞKAN — Buyurun efendim. 
I Konuşma süreniz 5 dakikadır efendim. 

DURMUŞ ALÎ ÇALIK (Konya) — Sayın Başkan, 
I değerli milletvekili arkadaşlarım; aradan uzun za-
I man geçmesine rağmen, Sayın Enerji ve Tabii Kaynak-
I 1ar Bakanımızın Başbakanımız adına buradaki açık" 
I lamalarına teşekkür ederim. 
I Soru önergesindeki asıl amaç, Türkiye'nin kal-
I bi olan Seydişehir Alüminyum Tesislerinde üretimin 
I durmasıyla ilgilidir. Konu bugün için güncelliğini kay-
I betmiştir. Aslında, 4,5 aydan beri burada göremediği

miz Başbakanın kendi ağzından, kendi ifadeleriyle ce-
I vap almak isterdik. 
I İçinde bulunduğumuz enerji sıkıntısının çok daha 
I uzun süre devam edeceğini söyleyen Sayın Bakan, 
I gerçek bir platformu önümüze sermiş bulunuyor. Bu 
I konulardaki açıklamalarım oldukça ilginç bulduk. 
I Yalnız, Türkiye'de siyasal yaşamı boyunca adını 
I «Barajlar Kralı» koyan bir kimsenin, memleketin yıl-
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larca karanlıkta kalacağını ve vermiş oldukları ista-
tîstfk rakamlarından da, ülkemizdeki daha birçok sa
nayi teslisleri ve fabrikaların kapanacağı endişesini iz
har etmelerini kınıyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalık. 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle sözlü soru öner

gesinin görüşmeleri tamamlanmış bulunmaktadır. 

Gündemimizde başkaca görüşebileceğimiz bir ko
nu kalmamış bulunmaktadır. Gündemde yer alan Mec
lis Araştırması önergeleri ile sözlü soruları sırası ile 
görüşmek için, 5 . 1 . 1978 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum efen
dim. 

Kapanma Saati : 16.33 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Ordu Milletvekili Ertuğrul Günayın, Av
rupa Güvenliği ve İşbirliği Helsinki Konferansı S o-1 

nuç Belgesine İlişkin Başbakandan sorusu ve Başba
kan adına Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in 
yazılı cevabı (7/86) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cveaplandırılmasına aracılığınızı rica ederim. 
Saygılarımla. 

Ordu Milletvekili 
Ertuğrul Günay 

Geçen ay içinde ikinci yıldönümünü aştığımız 
Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Helsinki Konferansı 
Sonuç Belgesi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adı
na sizin de imzanızı taşımaktadır. Konferans çalış
maları esnasında yaptığınız konuşmada, «bütün kon
ferans sonuçlanın kabul ettiğiniz» belirtilmiştir. Kon
feransın Sonuç Belgesinin son cümlesinde ise, «Bu 
metnin katılan bütün ülkelerce alabildiğince geniş bi
çimde dağıtılacağı ve tanıtılacağı» söylenmektedir. 

Böyleyken; 
1. Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Helsinki Kon

feransı Nihai Senedi, ülkemizde basılmış, yayınlan
mış, dağıtılmış mıdır? 

2. Yayınlanmış ve dağıtılmış ise, ne kadar 
basdmış ve hangi ölçülerle nerelere dağıtılmıştır? 

Bu yayın ve dağıtımın Senedin öngördüğü ölçü
lere ulaştığı ve gerekli tanıtma işlevini yerine getirdi
ğini söyleyebilir misiniz? 

3. Helsinki Konferansı Nihal Senedinin imza
lanmasının üzerinden iki yıl geçmiş olmasına ve bu 
süre içinde sizin de çok kısa bir kesintiyle birey ola
rak ve hükümet olarak ülkemizde iktidarda bulun
manıza karşılık, bu Senedin öngördüğü, özellikle 

kültür ve eğitim, düşün ve sanat alanlarında ve hu
kuk alanında konulmuş ilkelere uygun biçimde (ör
neğin benimsenmiş ilkelere aykırı hüküm, kısıtlama 
ve girişimleri bu alanlardan kaldırmak gibi) Hükü
metinizin çabalan olmuş mudur? 

4. Avrupa Banşını ve giderek dünya barışını 
sağlamaya yönelik bu konferansın Nihai Senedinin 
halkımıza tanıtılması ve Senet gereklerinin eksiksiz 
uygulanması yönünde yeterli çabalarınız olmamışsa; 
bu davranışınız, altında imzanız bulunan senet içe
riğiyle tutanaklardaki sözlerinizle, konferansa katı
lan diğer ülkeler karşısında bizi güçlüklerle karşılaş
tıracak bir çelişki değil midir? 

TC 
Dışişleri Bakanlığı 

Sayı ; 2/6016-1 
3.1.1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2.12.1977 tarih ve 7/86.716/02757 sayılı ya

zdan. 
Ordu Milletvekili Sayın Ertuğrul Günay'm «Av

rupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Nihai Sene
di» ne ilişkin yazılı soru önergesinin kendileri adına 
tarafımdan cevaplandınhnası Sayın Başbakanımız ta
rafından tensip olunmuştur. 

İlişikte sunduğum cevap yazısının Sayın Günay'a 
ulaştınbnasım saygılanmla müsaadelerine arz ede
rim. 

İhsan Sabri ÇağlayangU 
Dışişleri Bakanı 

Sayın Ertuğrul Günay Ordu Milletvekili. 
Sayın Başbakanımıza yöneltmiş bulunduğunuz 

«Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Nihai Se
nedi» ne ilişkin yazılı soru önergenize konu teşkil 
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eden hususları, kendileri adına, aşağıda sırasıyla 
cevaplandırıyorum. 

1. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Ni
hai Senedi 31 Temmuz - 1 Ağustos 1975 Helsinki 
Zirvesini izleyen günlerde Dışişleri Bakanlığınca di
limize çevrilerek başarılmış ve yayınlanmıştır. 

2. Nihai Sened, ilk aşamada 3 000 adet bastı
rılmıştır. Bu yayının bir kısmı, kamu kuruluşlarına, 
siyasi partilere, üniversitelere, basın ve yayın organ
larına dağıtılmıştır. Bir kısmının da, Ankara'daki 
büyük yayınevleri aracılığı ile, bedelsiz olarak hal
kımızın istifadesine sunulması sağlanılmıştır. Dışiş
leri Bakanlığının ilgili bölümünce de bu konudaki 
taleplerin karşılanmasına devam olunmaktadır. Dışiş
leri Bakanı sıfatıyla ben de her sene Helsinki Zirve
sinin yıldönümü olan 1 Ağustos günü, Nihai Sened'in 
amaç ve ilkelerini halkımıza tekrar duyurmak mak
sadıyla basın ve yaym organlarımızda yayınlanan 
bir demeç vermekteyim. 

3. Ülkemiz, Nihai Sened hükümlerini iyi niyetle 
ve samimiyetle uygulayagelmiştir. Esasen, Nihai Sened 
benimsediğimiz demokratik rejim, hukuk sistemi ve 
manevi değerler itibariyle uygulamada bizim için güç
lükler getirmemesi gereken bir belgedir. Bu itibar
la, Türkiye Nihai sened'te belirtilen amaç ve ilkele
rin, bütün ve kesintisiz olarak uygulanmasının dünya 
barışı açısından arzettiği önemi, uluslararası forum
larda her fırsat zuhur ettikçe belirtmekten geri kal
mamaktadır. 

Nitekim, Nihai Sened uygulamalarının gözden 
geçirildiği, halen devam etmekte olan Belgrad Top
lantısında ülkemiz, yukarıdaki anlayışın icabı olarak, 
faal bir rol oynadığı gibi, Nihai Sened uygulamaları 
bakımından da, bu belgeyi imzalayan ülkeler ara
sında ön sıralarda yer işgal etmektedir. 

4. Yukarıdaki açıklamalarım, esasen bu sorunu
zun cevabını da kapsamaktadır. Fakat bu konuda şu 
hususları da ayrıca belirtmekte fayda görmekteyim. 
Biz Türkiye olarak Nihai Sened hükümlerinin sade
ce Avrupa kıtasında değil, bütün dünyada geçerli kı
lınmasını savunmaktayız. Bu inançladır ki, bahis ko
nusu hükümleri samimiyetle uygulamaya büyük özen 
göstermekteyiz. Nitekim, Belgrad Toplantısında, Tür
kiye'nin Nihai Sened uygulamaları bakımından eleş
tiriye muhatap olmayan ülkelerden birisi olduğunu 
bu vesileyle belirtmek isterim. 

Saygılarımla bilginize sunarım. 
İhsan Sabri Çağlayangil 

2. — Afyonkarahisar Milletvekili İsmail Akın'in, 
Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürüne ilişkin sorusu 
ve Milli Eğitim Bakanı Nahit Menteşe'nin yazısı ce
vabı. (7/111) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı ri
ca ederim. 

Saygılarımla. 
30 . 9 . 1977 

Afyon Milletvekili 
İsmail Akın 

1. Birinci MC Hükümeti döneminde Afyon ili 
Milli Eğitim Müdürlüğüne1, atanan Hasan Dinçer'in 
Milli Eğitim Müdürlüğü zamanında, görevim taraf
sızlık ve Devlet memurluğu sorumluluğuna uygun 
olarak yapan öğretmenlere, sübjektif değerlendirme 
ve ideolojik nedenlerle yasa dışı uygulamalar yapıl
mış, birçok ilkokul öğretmeninin terfisi engellenmek 
istenmiştir. 

A) Milli Eğitim Bakanlığının bu yasa dışı iş
lemlerden haberi var mıdır? Türkiye'nin hangi ille
rinde bu tür yasa dışı engellemeler yapılmıştır? 

B) 1975 - 1976 ve 1976 - 1977 öğretim yılların
da terfisi engellenen Afyon il, ilçe ve köylerinde ça
lışan ilkokul öğretmenlerinin sayısı ne kadardır? 

C) 657 sayılı, 31 . 7 . 1970 tarih ve 1327 sayılı, 
29 Haziran 1930 tarih ve 1702 sayılı yasalara ay
kırı işlemlerle öğretmenleri mağdur eden il Milli Eği
tim Müdürü ve Dinar İlköğretim Müdürü hakkında 
ne gibi inzibati işlem yapılmıştır? Yapılmamışsa, ko
vuşturma açtıracak mısınız? 

2. 1976 - 1977 öğretim yılı Afyon ilköğretmen 
lisesinde çalışan meslek dersleri öğretmeni Fatih 
Ünal ile Mehmet Aslanpınar'a bu ders yılında hiç
bir ders görevi verilmeden maaş ödenmiş, dışardan 
ve meslekten olmayan kişilere ideolojik nedenlerle 
ücretli dersler verilmiştir. 

A) Adı geçen öğretmenlere okullarında ya da 
il içinde diğer okullarda da maaşları karşılığı ders 
verilmeyişinin sebebi nedir? 

B) Adı geçen öğretmenlere ders vermenin yasal 
sakıncaları yok ise, bu öğretmenler neden çalıştırıl
mıyorlar? Bunlara ödenen maaş Devlet Hazinesini 
zarara sokmuyor mu? 

O Devleti zarara sokan okul müdürü İsmail 
Birdane ve Milli Eğitim Müdürü Hasan Dinç hak
kında ne gibi yasal işlemler yapılmıştır? Yasalar iş
lemler yapılmamışsa, kavuşturmaya tabi tutacak mı
sınız? 
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tc 
MİS Eğfeim Bakanlığı 4 . 1 . 1978 

Sayı : 031-4 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 2 . 12 . 1977 tarih ve 7/111-787/03275 sayılı 
yazınız. 

Afyonkarahtsar Milletvekili İsmail Akm'ın yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuş
tur. 

BügiIeriıtKEe saygılarımla arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Milli Eğitim Bakam 

Afyonkarahisar Milletvekili ismail Akm'ın yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. Afyon il, ilçe ve köylerinde çalışan ilkokul 
öğretmenlerinden 1975 - 1976 yıllarında kadro ye
tersizliği sebebiyle 8 nci dereceden 30 . 12 . 1976, 
9 ncu dereceden 30 . 11 . 1976, 10 ncu dereceden 
30 . 12 . 1976'ya kadar terfi etmeleri gerekenler 4 
ncü kademelere terfi ettirilmişlerdir. 1 . 3 . 1977 ta
rihinden itibaren kadro tahsis yapıldığından, bu öğ
retmenlerin derece terfileri de yapılmıştır. 

1977 - 1978 Şubat ayı sonuna kadar öğretmen
lerin her dereceden terfileri sağlanacaktır. 

Afyon Milli Eğitim Müdürü Hasan Dinç hak
kında görevini kötüye kullandığı, siyasetle uğraştığı 
iddiaları Bakanlığımız müfettişlerince incelenmiş, an
cak, hakkında herhangi bir adi*, idari ve inzibati ceza 
verilmesine lüzum görülmemiştir. 

Adı geçen il Dinar İlköğretim Müdürünün yasa 
dışı işlemler yapmak suretiyle öğretmenlerin mağ
duriyetlerine sebebiyet verdiği hakkında Bakanlığı
mıza herhangi bir bilgi intikal etmemiştir. Bu husus 
ilgili valilikten sorulmuştur. 

2. Öğretmen tiselelerinde meslek dersleri kaldı
rılmış bulunmaktadır. Halen meslek dersleri öğret
menleri eğitim enstitülerinde, Milli Eğitim müdürlük
lerinde ve araştırma merkezlerinde görevlendirilmek
tedir. 

Afyon öğretmen Lisesi Müdürü İsmail Birdane 
hakkında da Bakanlığımız müfettişlerince soruştur
ma açılmış, soruşturma sonucunda düzenlenen rapor
da ilgiliye adli, idari ve inzibati yönden herhangi bir 
ceza verilmesi hakkında bir teklifte bulunulmamış
tır. 

Milli Eğitim Bakam 
Nahit Menteşe 

3 .— Gaziantep Mületvekili Ekrem Çetin'in, Ki
lis ilçesi giriş ve çıkışmda yapılan aramalara ilişkin 
Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Korkut Özal' 
m yazılı cevabı. (71147) 

30 . 11 . 1977 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazdı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı rica ederim. 
Saygılarımla. 

Gaziantep Milletvekili 
Ekrem Çetin 

Soru : 
Kilis ilçesine giren ve çıkan tüm vasıtalar ve in

sanlar efi tomsonlu jandarmalar tarafından ge
ce - gündüz günün 24 saatinde aranmaya tabi tutul
maktadır. Bu öyle bir arama ki, jandarmanın tom-
sonu vasıta sürücüsünün göğsüne dayanarak eller 
yukarı edilerek insenlık dışı bir muamele yapılmak
tadır. Bu şekildeki aramalarda halk bizar olmakta
dır. 

Anayasamızın 15 nci maddesi özel hayatın gizli
liğine dokunulamaz. Adli kovuşturmanın gerektirdi
ği istisnalar saklıdır. Kanunun açıkça gösterdiği hal
lerde, usulüne göre verilmiş hâkim karan olmadıkça; 
Milli Güvenlik ve kamu düzeni bakımından gecik
mede sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili 
kılınan mercii emri bulunmadıkça kimsenin üstü, 
özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el ko
nulamaz demesine rağmen ne hâkim kararı ne yet
kili merciin emri olmamasma rağmen Kilis'e giren 
ve çıkan tüm vasıtaların ve insanların aranmasma 
devam edilmektedir. 

1. Bu aramalarda Hükümetin Başkanı olarak ha
beriniz var mıdır? Yoksa bu arama emrini kinrier 
vermektedir? 

2. Bundan böyle Kilis'e giren ve çıkan vasıtala
rın ve insanların aranmalarına devam edilecek mi
dir? Edilmeyecek midir? Edilecekse sebepleri neler
dir? 

İçişleri Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 3 . 1 . 1978 

TBMM İle İlişkiler Bürosu 
Sayı : 11-13/1 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : Millet Meclisi Kanunlar Müdürlüğünün 
30 . 11 . 1977 tarihli yazısı. 

Başbakanlık Parlamento ile İlişkiler Müşavirliği
nin 14 . 12 . 1977 tarih ve 02038 sayılı yazıları. 
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M. Meclisi B : 87 4 . 1 . 1978 O : 1 

Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, Başbaka
na yönelttiği ve Sayın Başbakanımızca Bakanımız 
tarafından cevaplandırılmasının tensip edildiği yazılı 
soru önergesi ile ilgili bilgiler ayağıya çıkarılmıştır. 

Malumları olduğu üzere, 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine dair Kanunun 3 ncü maddesi, jan
darmayı, kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile gö
revlendirmiştir. 

Bu görevi ifa etmek için, aynı Kanunun 7, 8, 10, 
6815 sayılı Kanunun 1, 1412 sayılı Kanunun 94, 96 
ve 97 nci maddeleri gereğince, ihbar ve şüphe üzeri
ne, Kilis ilçesine giriş ve çıkış yolları üzerinde Jan
darma Genel Komutanlığının Sınır ve Deniz Birlikleri 

için Sınır Hizmetleri Devamlı Talimatının 17/d mad
desine uygun bir şekilde arama yapılmaktadır. 

İlişikte sunulan cetvelin tetkikinden de anlaşılaca
ğı üzere, ihbar sonucu yapılan her aramada çeşitli 
kaçak eşyanın yakalanmış olması, Kilis ilçesine gi
riş ve çıkış yollarından kaçak eşyanın nakledildiği 
belli olmaktadır. 

Jandarma, aramaları, kanunların verdiği yetkiye is
tinaden yapmaktadır. 

İhbar olduğu ve şüpheli bir durum görüldüğü tak
dirde bundan sonra da usulüne uygun arama yapıl
masının yasa gereği olduğunu arz ederim. 

Prof. Korkut Özal 
İçişleri Bakam 
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5 Kasım = 15 Aralık 1977 tarihleri arasında Kilis İlçesine giriş ve çıkış yollarında ihbar üzerine ya 
malarda ele geçen kaçak eşya ve yakalanan suçlu adedini gösterir Cetvel 

Sıra 
N o . : Olay tarihi Yakalandığı yer 

1 5 KASIM 1977 Özel arama ekipleri 
Kilis 2/122 nci Sy. J. Tb. 
nizamiyesi 

2 18 KASIM 1977 Gaziantep = Kilis 
Elbeyli yol kavşağı özel 
arama ekipleri 

3 18 KASIM 1977 Özel arama ekipleri 
2/122 nci Sy. J. Tb. önünde 

4 18 KASIM 1977 Gaziantep - Kilis - Elbeyli 
Yol kavşağı özel arama 
ekipleri 

5 19 KASIM 1977 Özel arama ekipleri 
Kilis 2/122 nci Sy. J. Tb. 
nizamiyesi önünde 

6 19 KASIM 1977 Özel arama ekipleri 
Kilis 2/122 nci Sy. J. Tb. 
nizamiyesi önünde 

7 19 KASIM 1977 Küis Elbeyli yol kavşağı 
Özal arama ekipleri 

8 29 KASIM 1977 Kilis - İskenderun yolu 
özal arama ekipleri 

9 30 KASIM 1977 Kilis - İskenderun yolu 
özal arama ekipleri 

Yakalanan malın cinsi 

1 870 Kg. boncuk, 75 Kg. kaçak kalay, 8 m. ku
maş 

1 duvar saati, 13 parça çay takımı, 1 seccade, 13 
parçalı sofra takımı, 1 Standart marka radyo, 6 
adet fincan takımı 

44 adet Japon malı şemsiye 

60 adet yumurta keseceği, 12 adei ayran çarpaca
ğı, 48 meyve bıçağı, 16 adet file, 366 adet fincan 
takımı, 100 adet 50 cm. lik fermuar 

45 karton sigara (yabancı menşeli) 

46 karton sigara (yabancı menşeli) 

121 adet 9 mm. lik Çekoslavak malı sten mermisi 

4 035 yabancı menşeli sigara, 1 adet amir marka 
saatli radyo - teyp, 1 adet 7,65 mm. çaph Çekosla
vak menşeli tabanca ve 8 fişek 

30 karton çeşitli marka yabancı menşeli sigara 

Yak 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

87 NCt BİRLEŞİM 

4 . 1 . 1978 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Meclis Araştırması önergeleri. 

'2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim, 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 9 

arkadaşının, Bor tuzları konusunda ülke ekonomisi
ne yararlı tedbirleri saptamak amacıyla, Anayasanın 
88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi, (10/12) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz' 
in, Elazığ - Palu ilçesi deprem felaketzedelerine iliş
kin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/1) 

2. — Sivas Milletvekili Mahmut Özdemir'in, dö
vize çevrilebilir mevduat (DÇM)'a ilişkin Maliye Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/9) 

3. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, 
Hükümetin Danıştay kararları karşısındaki tutumuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/10) 

4. — Manisa Milletvekili Hasan Ali Dağlı'nın, 
1976 yılı Ege Bölgesi ekici tütün piyasasına ilişkin 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/11) 

5. — Konya Milletvekili Durmuş Ali Çalık'ın, 
Seydişehir Alimünyum tesislerine Mşkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/12) 

6. — Kahramanmaraş Milletvekili Hüseyin Do-
ğan'ın, tuz ihtiyacının karşılanması için alman ön
lemlere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/14) 

7. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, Ga
ziantep Devlet Hastanesi, Doğumevi ve Trahom Has
tanesinin birleştirilmesi nedenleri ile tayin edilen dok
torlara ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/15) 

8. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'ın, lastik 
fabrikalarının hammadde ithalatına ilişkin Başbakan
dan sözlü sora önergesi. (6/16) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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