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1. — GEÇEN TU 

Gaziantep üyesi Zeki islâm; üzüm müstah- | 
sularının durumunu izah ederek, bu yıl Tekel i 
idaresinin piyasaya geç girdiğini ve fiyatların 
üzüm yetiştiricilerinin emeklerini karşılıyacak 
seviyenin altında bulunduğunu beyanla, Hü-
kümetin bu hususta, gerekli tedbirleri alması
nı istedi. 

Cumhurbaşkanı Gevdet Sunay'm Suudi Ara
bistan ve Libya'yı ziyaretten dönüşüne kadar 
kendisine, Anayasanın 100 ncü maddesi gere
ğince, Cumhuriyet Senatosu Başkanı ibrahim i 
Şevki Atasağun'un vekillik edeceğine dair i 
Cumhurbaşkanlığı teskeresi okundu, bilgi edi
nildi. 

Kırşehir Üyesi Ali Rıza Ulusman'ın partile
rine katıldığına dair Adalet Partisi Senatosu 
G-rupu Başkanlığı yazısı okundu, bilgi edinildi. 

1968 yılı Bütçe kanun tasarısının Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunda görüşülmesine | 
dair Danışma Kurulu kararı ile muhalefet şer- \ 
hi ve çalışma programı okundu, vâki görüş
melerden sonra aynen kabul olundu. 

2. — GELEN 

TASARILAR 
1. — Hacattepe Üniversitesi kurulması hak

kındaki 892 sayılı Kanuna ek kanun, tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi 1/344; Cumhuriyet Senatosu 1/865) 
(Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

2. — 31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 sayılı 
Atatürk Üniversitesi Kanununun geçici birinci, 
ikinci, üçüncü maddelerinin yürürlük süreleri
nin (20) yıla çıkarılması ve geçici dördüncü 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (Millet Meclisi 1/371; Cumhuriyet Sena
tosu 1/866) (Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarına) 

3. — 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Ka
nununa ek kanun tasarısının Millet- Meclisince 
kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/345; 
Cumhuriyet Senatosu 1/867) (Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

4. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ-

:ANAK ÖZETI 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü işçileri Emekli Sandığı ile 
Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San
dığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri; 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçesine ek ödenek verilmesi; 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması; 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 
1586 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatıl
ması ve 

1967 kalkınma istikrahı hakkındaki kanun 
tasarıları görüşüldü ve kanunlaşmaları kabul 
edildi. 

25 Ocak 1968 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,07 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Denizli 

Fikret Turhangil Hüseyin Atmaca 
Kâtip 

Kastamonu 
Mehmet Çamlıca 

KÂĞITLAR 

lı 1 sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin içişle
ri Bakanlığı kısmında değişikilik yapılması 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/269; Cum
huriyet Senatosu 1/863) (İçişleri ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarına) 

5. — 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanununun 
24 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında ve bu ka
nunun ekleri olan 3820, 4929 ve 7138 sayılı ka
nunlara bağlı kadro cetvellerinde değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/416; 
Cumhuriyet Senatosu 1/869) (Sosyal İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

6. — İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadro
ları hakkındaki 5247 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni (Millet Meclisi 1/452; Cumhuriyet Senato
su 1/870) (Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarına) 

I 7. — Ankara üniversitesi kuruluş kadrola-
! rı Kanununa ek kanun tasarısının Millet Mec-
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lisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
1/380; Cumhuriyet Senatosu 1/871) (Millî Eği
tim ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

8. — İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadro
ları Kanununa ek kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan m^tni (Millet Meclisi 
1/387; Cumhuriyet Senatosu 1/872) (Millî 
Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

9. — Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Adana 
Ziraat Fakültesi Kuruluş Kadroları Kanunu ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 

(Millet Meclisi 1/398; Cumhuriyet Senatosu 
1/873) (Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonlarına) 

TEKLİF 

10. — Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 
10 . 7 . 1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesi ile 15 nci maddesinin ilk fık
rasının değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince reddedilen metni (Millet 
Meclisi 2/146; Cumhuriyet Senatosu 2/237) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

BÎRÎ^Gİ OTURUM 

Açılma saa i : 15.00 

BASK AH - - Ea^ıanvc' :iil Fikret Turhaııgil 

KÂTİPLER ; Mehmet Çamlıca (Kasta/-omı), Hüsamettin Atmaca (Denizli) 

BÂŞKAîf — 32 nci Birleşimi acıyorum. 

— Y;)IXAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoldama yapıldı.) 

BAŞKAN — Ço|"u.nlu:9;u" 
melere başlıyor.^. 

Vfl lT 

4. — D1MECLEE ' 7 S SÖYLEVLER 

7. — Samsun- i'ye si Fethi Tevetoalidnun; 
İtalyan Komünist Partisinin Akdeniz meselele
rini görüşmek üzere düzenlediği toplantıya katı
lan milletvekilleri ile Haili demeci 

BAŞKAN ~- G-ündem d m Sayın T^y- toğ^ 
bir siyasi parîirün yurt d r ı faaliyetleri üzerinde i 
£Ös istemiştir. Bııvurım Sayın Teveteğln, 

FETHİ TS VST OĞLU (Samsun) — «sym 
Bs ıskan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
dünkü gazsteler, en ci-îdî Avrupa ajanslarından 
Assoeited Press'in Eoma'daıı yerdiği ?VÜ mö.hi;.o. 
haber yayınladı : «Akdeniz bölgesinden 11 ko
münist partisinin liderleri, Akdeniz meselelerini 
görüşmek için Pazartesi ^ünü Eonıa'da iki gün
lük bir toplantıya başlamışlardır. Geçen yılın 
Eylülünde Ku^ey İtalya'da Bologna'da yapılan I 

buna benzer bir toplantıyı takibed?.-n miti:o-9; 
italyan Komünist Partisi tarafından düşeni ".n-
nüştir. 

n?..?m merguplarıma kafalı t^tnlr-ı topTarü;.-
ya Fransa, Yugoslavya, italya, Fa" ve îcpa:?7a 
komünist partileri ile C ^ y i r OT:k I^ r t r J^ş 
Cspkçsi), Yunanistan'ın kanun d^ı edilcr. EDA 
(Demokratik Sol Birliği) üo Mısır':-? ( Ç e r ^ i s t 
Birliği), Suriye'nin (Eaas Partisi) vo (Tiirkiyo 
İşçi Partisi katılmaktadırîar.» Bu haber Asso
ciated Pressin bültenidir. 

Bu partilerden Fransa, Yugoslavya, İtalya, 
Fas ye îspar.ya komünist partileri «biz sosyaüs-
tis» diye vatandaşlarını aldatma eiholrn.3 r1t.^o-
yip doğrudan doğruya komünist aldııkbrır-.u 
ilân sden parrtilordir. 

— 831 



C. Senatosu B : 22 25 . 1 . 1988 O : 1 

-öoaayir Millî Kurtulur Cephesi» ke «Arap 
Sosyalizmi» sloganı altında Cezayir'i koaıünht-
Icsrirmslr ıstiyen bir tevekkül:!İr. Yunanistan 
Daaaakratik Bol Birliği (EDA s ise kıpkıral bir 
kaaakmat partisi olduğu için Yunanistan'da ka
mın ek;-', ilân odümkkir. Maaır'ııı «Arsa Gayaa-
Ikt Birk|i->, Suriye'nin ^Baas P a n k k ke mcv-
k'i iktidardadırlar. Fa bütün gayeleri Mısırla 
I3vr.!v--Vi komünistia^irraaldir. 

I „ - V r ^ . - ı ^ ^ n l ' 

acaba rjedir? 

f î ' ı . - i ] ' ' - ! - ; !-.<• U l l ; 

komünkd; toplantısı» olduğunda hiç kimsenin 
şüphesi yoktur, Ikaaan toplantıya kakk«:ılar da 
btmu aa-d bir rekildc ortaya kaynaktadırlar. 

da.•'".•"• ap'-rarcaa T"ar a i •-er 

h ı h 

Associated Prassün Eema mahreci il o v?rdiM 

" " • ' ^ T;\-y." 

^ikdiküyamüs T, a. P, yetkilileri böyle bir 
^"''•"•••" ia'kkiye t-y.ai Pr-^kinkı kakakka'a 
a-ddetrrdskrair. Tonlantıda Türkîve İsçi Par-

y-:-«r-

a-a-;-- 7r.cmd! :d?t Jdr.'k" 

f??Ii~:d ?aı Aklarca ': 

'". d'" i<?,;,~:?'P~'~ "7f> î ş b î r l ü ; 

Değerli arkadaşlarım; hatırk.yaeaksımz veya 
Yüce Senatonun tutanaklarını karı?tırmea go-
raa'>1r;dmz ki. hamile Jnikm Hüküm-'n aa^oar^-
da millî bak?~fe sistemi kabul olunup bT.ı sosya
list maskeli komünist parti Türkiye Büyük 
Mille':; Maalkkae girmedan. bu kürsüden, muh
telif vesibkıae hükümetlerim Yüce Farlâman-
tomm vs aaia miiletimiam dueatini çekmiştik. 
13a"dansaçta Senatoya öumlıurivetci ildeki lakk 
let Fartisiuden girip, sonra fikri aslisinin tem
di edildiği T. î, P. ne yiran ve millî bakıya sis
temi ile Parlâmentoya gelmeden önce bu parti
nin Senatoda temsilciliğini yapan ve bugün d? 
sicilli komünistlerle (Türk solu) adlı bîr kısıl 
7;̂ f,p..'7̂ n.da T;-aî?ıIar' vazan bir eski üT'vnin bir-a 
oturck.-ğu yerdan «Faykt», <--Mc Carîy» diye ba-

aal" da a-1 Tdice kürsüden kcamm'-m' iâtvatlfdk 

kamtsında ^ulur»du-ki,,''':'ıu':u :j7ar'$ ve ^ i a " ad^-
rek sabıtlaaa -"etirrakdik. Faka1 o aarda-î''^"a ki-
çaren bu kürsüde, babanda ve radyoda karet 
ettidimis, vobinılere dedü. easrc'dderG davranan 
y^rark taklika buyan irene? İliğinden gün ayama,. 
mandara cıkanada, Va. bavkca "arı?" v'-n hâd'b 
stlaa. iddis va imarkarimısan gerceklikmi doğru
lamıştır. Fk'dk vok. keaa"üni?t v-?r. 

Vakti" kd almamak irin fa ala ^eıerruatma 
gır m* yo e a'\ ve vsrii.ee ar* ynsıerrc ornegı raaıaro 

^..y. 

ic'nde cinsim' ve nev ind belirtmeden yalnız, 

••" ''ÎO.ÜÎ*. 

Türkiye îşçi Partisinin Atatürk'ten bir cümle 
alınarak kalkanlanan, maskelenen tüzük ve 
programı ilim erbabınca incelenmiş ve mark-
sist, kollektivist, ihtilâlci sosyalist bulunduğu 
belirtilmiş, ortaya konmuştur. Bu çalışmala
rı yapanların biri. damadı ile fikrî ve ideolo
jik çelişme ve çatışma halinde bulunan, pek 
çok değerli etüdü yayınlanan maliye ve ikti-

n kte'ka. j satarlarımızdan Sayın Namık Zeki Aral'dır. 
'•'•i k- -d I Bu parti, bünyesinde yer verdiği ve bir kıs-
bir türlü. mini Meclise temsilci diye soktuğu komünist-

.''•• ] kk sucundan mahkûm elemanları ile, tıpkı 
! geçmişte 20 Eylül 1919 da Doktor Şefik Hüs

nü ve Edhem Nejad. gibi azılı komünistlerce 
(sosyalist) diye legal yoldan kurulmuş (Tür
kiye izci ve Öiftçi Sosyalist Fıkrası) ve 19 Ha
ziran 19dS da tekrar aynı sicilli komünist kad-

İ r o n u n (Sosyalizm, işçi ve köylüyü) maske ola
rak kullanarak «Türkiye Sosyalist Emekçi ve 

832 — 

http://vsrii.ee
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Köylü Partisini ileri süren (gizli Türkiye ko
münist Partisi» ne bir müşabehet gösteriyor
du. Muhtelif vesilelerle işaret ettiğimiz ve 
birçok yetkililerin muhtelif vesilelerle be
lirttikleri bu gerçeğin bir müşabehet değil, 
bir «ayniyet», bir tıpkılık olduğu bu son hâdi
se ile bizzat kendileri tarafından açıklanmış 
ve ispatlanmıştır. 

Bu partinin Parlâmento içi faaliyetleri Yü
ce Meclislerin ve komisyonların tutanakların
dan incelenirse; bu partinin kongrelerinde 
yapılan konuşmalar; NATO Amerika, Ortak 
Pazar aleyhtarlıkları bahenesi ile ve bilhassa 
Doğu bölgemizde düzenlediği mitinglerde 
sarf edilen lâflar; Yön, Ant ve Türk Solu gibi 
dergilerde ve sol gazetelerde çıkan T. i. P. 
mensuplarının yazı ve propagandaları tetkik 
edilince bu partiye sosyalist demek «ayıp», 
«şaka» hattâ «yalan» oluyordu. Yurt dışında 
bizzat Genel Başkanının komünist Vietnam'ı, 
burada Kıbrıs dâvamız görüşülürken ve açık
ça komünizmi savunan bir kukla mahkemede 
savcılık ettiği halde, savcılarımızın kılı kıpır
damadı. Yurt içinde de açıktan açığa komü
nizm propagandası yaptığı Cumhuriyet Savcı
sınca iddia ve isnat olunan bir temsilcisinin 
dokunulmazlığı Yüce Meclis Umumi Heyetinin 
karan ile kaldırıldığı hakle, komisyondaki tar
zı teşekkül noksanlığı gerekçesi ile bu Meclis 
karan nasıl reddolunmuştur, cümlece malûm
dur. 

Vesikalarla pek çok gerçekleri milletimize 
ve dünya umumi efkârına açıklıyan ve fa
kat gocunanlarm haksız gürültülerine iftirala
rına sebebolan bir kitabımızda, Türkiye Komü
nist Partisinin yurt içi ve yurt dışı cephe faali
yetlerini ve TKP'nin yurt içinde kimleri des
teklediğini, kimlerle işbirliği yaptığını ortaya 
koyan bir mühim ibret vesikasını, Kanada'-
d?, yayınlanan (Dünya Marksist Revüsü) nde 
çıkan (Türkiye: Kalkınma yolları) başlıklı bir 
yazıyı fotokopileri ile ortaya koymuştu. 

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite
si birinci sekreteri Yakup Demir takma adlı 
Zeki Baştimar'm bu yazısında T. i. P. in ve di
ğer cephe birlikçilerinin Türkiye Gizli Ko
münist Partisi ile olan münasebetleri belirti
liyor ki, her _ birinizde bulunan kitabımızın 
650 - 653 ncü sayfalanndan lütfen zahmet bu

yurup bu bahsi okuyunuz. Ben yalnız bir kü
çük paragrafını tekrarlamakla yetineceğim: 

(ilericileri birleşik bir millî demokratik 
cephe kurmaya davet eden Komünist Partisi 
temelini tek bir sınıf veya partinin mecburi 
liderliği veya hâkimiyetine istinadettirmemek 
prensibini gütmektedir. 

... Kanun dışı durumuna ve emperyalizm ile 
gericiler tarafından yapılan komünizm aleyhtar
lığına rağmen Komünist Partisi faaliyetlerine 
devam etmek imkânlarını aramakta ve bulmak
tadır. Partinin çalışma sahası genişlemekte 
ve prestiji artmaktadır. Komünist Partisinin 
bugünkü görevi «millî demokratik cephe» slo
ganını yaymaktır.», bu konuda da şunu söylü
yor: 

...«Siyasi mahiyet taşıyan bir faktör ise si
yasi kuvvetler arasındaki münasebetlerde mey
dana gelen değişme ve sosyalizm taraftarlan 
ilerici kuvvetlerin çoğalışıdır. 

... Sosyalist oriyantasyon ve sosyalizme ge
çiş mefhumları bugün sadece işçi sınıfının ön
cüleri tarafından değil işçi Partisi ve Sosyal 
Demokratik Parti C. H. P. nin sol cenahında-
ki nüfuzlu şahsiyetlerce de benimsenmiştir.) 

T. i. P. için birçok yazarlarını açıktan açı
ğa iddia ve isnatları aynen şudur» «T. i. P. li 
veya T. i. P. ci bâzı yazarların görüşleri par
tiyi ilzam ediyorsa, T. i. P. için» «Komünist 
parti» demek hiç mübalâğa değildir» 

Türk basınında yer alan, savcılann ihbar 
telâkki etmesi, itham edelerin ise yalanlama
ları gereken ve umumiyetle T, i. P. ni ilgilendi
ren diğer bâzı yazılardan bir iki tipik örnek 
daha vereceğiz: 

«Bugün aşırı sol dediğimiz takımla, bu ta
kımdan Ortanın Solu'na sızmış olanların ko
münist olduklarına ve birkaç gazeteyi de nü
fuzları altına alarak 1943 tarihli son parti tü
züklerinin birinci maddesini gerçekleştirmeye 
çalıştıklarına, üıanmıyanlara ya düpedüz ah
mak, yahut komünist işbirlikçisi veya adam
akıllı saf demek lâzım. Madde şu: «Komünist 
Enternasyonalinin bir şubesi olan Türkiye Ko
münist Partisi, Türkiye'nin özel şartları için
de, emperyalizme, burjuva derebeyliğine karşı 
ve Sovyet Rusya Proletarya Devrimi, bugün
kü rejim yerine Sovyet rejimini geçirmek için 
mücadele eder.» Yazar devam ediyor:. 
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«Türkiye'nin özel şartlan içinde» sözcü, bi
zim kanunlar komünist parti kurmayı yasak 
ettiği için iğreti ve sahte isim altında veya 
elverişli gördükleri partilere sızarak çalışmak 
demektir. Nitekim 1947 de Türk komünistleri 
«Türkiye Sosyalist İşçi ve Çiftçi Partisi» adı
nı kullanmışlar, fakat o günkü adalete bu 
sahtekârlığı yutturamamışlardı. Millî Birlik 
solcularının komünist etkisi altında 141 ve 142 
nci maddeleri felce uğratmaları ve adaletin 
elini kolunu çözecek yeni Tedbirler Kanunu
nun, inönü solcularının da yardımı ile, önlen
mesi üzerine 1 nci madde komünistliği Türki
ye'yi demirperde arkasına sürüklemek için, 
Meclisin içinde ve dışında, gazetelerde dergi
lerde ve üniversitelerde açıkça çalışmaya ko
yulmuşlardır,» 

«Bir yandan partilerini kurmuşlar, bir 
yandan da sızıntılarını yapmışlardır. Doğu il
lerimizi almak ve Boğazlarda üslenmek istiyen 
Sovyet tehlikesine karşı savunmak için itti
fak ettiğimiz Amerika'ya» düşman «ve NATO 
ile Amerika'yı bir yana itip Sovyetler ve Çin 
hegemonyası altındaki üçüncü Dünya kukla
lığına katılmaya (bağımsızlık) damgası vu
ranlar onlardır.» 

Aynı, yazar (T. i. P. oyunu süremez) baş-
lığ', altında da şöyle haykırmaktadır: 

«Eğer biz bu yazımızda T, i. P. üstü kapalı 
komünist partisinin ta kendisidir, desek suç 
işlemiş oluruz. Ya ağır para cezası öder veya 
hapiste yatarız, Ama T. i. P. söyleyici ve yazı
cılarından dış ve iç konuda başka ülke komü
nistlerinin dediklerini, düşündüklerini harfi 
harfine yazan ve söyliyenler olsa kendilerine 
hiçbir ceza verilmez. Çünkü, yanyana bir ma
sada otururken bize açıkça: 

Ben komünistim, diyenler, açıkta: 
Ben sosyalistim, derler. 
T. i. P. sosyalistliğine inandırmak ' için 

saflarındaki bütün komünist mahkûmlarını 
ve komünistlerini özel toplantı ve buluşmalar
da açıklamakla övünenleri safları arasından 
atmalı değil midir?» 

«Bunlara partinin kapalı kutu hüviyeti ka
dar, felsef esindeki komünizan temayüllerin 
nereye kadar gittiği konusundaki tartışmala
rın da rolü vardır. T. i. P. li veya T. i. P. ci 
bâzı yazarların görüşleri partiyi ilzam ediyor

sa, T. i. P. için (Komünist Parti) demek hiç mü
balâğa değildir.» 

Gerçek şudur ki, bugünkü hâli ile dahi T, i. 
P., marksist felsefede Batılı sosyalist partile
rin çok uzağında ve komünist partilerin çok 
yakınında bulunmaktadır. Genel Sekreter Sar
gın partinin hedefini gayet açık şekilde söy
lemiştir «Hedef; emekçi sınıfların temsilcisi 
partinin iktidara geçmesi ve programını tama
men uygulamasıdır.» 

«Bilindiği gibi komünist partiler için de he
def budur. T. i. P., bu hedefi gerçekleştirdiğin
de, yani iktidara gelirse nasıl bir programı 
uygulayacağı konusunda da komünist partile
re çok benzerlik göstermektedir. Tıpkı komü
nist partiler gibi T. i. P. için de bu program 
iki. kademede uygulanacaktır. Birinci kade
meye T. i. P. «sosyalizme, geçiş» adını vermek
tedir. Bu kademenin komünist partiler sözlü-
ğündeki adı «sosyalizm devresi» dir. O devre, 
komünizmi hazırlıyacaktır. Komünist partile
rin açıkça «komünizm» dedikleri bu ikinci dev
reye, T. i. P. Türkiye'de ancak «sosyalizm» di
yebilmektedir. Bunda, Türkiye'de komüniz
min yasaklanmış olmasının oynadığı rol dere
cesi meçhuldür. Ancak tecrübeli T. i. P. li ka
lemler, örneğin; onların en renklisi Çetin Al-
tan «sosyalizm» den Ensya'daki «sosyalizm» i 
anladıklarını bildirmektedir.» denmektedir. 

Muhterem arkadaşlar. 
Gündem dışı mâruzâtımızı şöylece bitir

mek istiyoruz Konuşmamızın başında işaret 
ettiğimiz Koma mahreçli haber, T. i. P. nin 
gerçek komünist hüviyetini açıkça ortaya koy
muştur. 

Bu iki milletvekili partilerini temsilen bu 
defa katıldıkları Akdeniz bölgesi komünist 
partileri faaliyetlerine acaba ilk defa mı git
mişlerdir? Bu defa veya daha önce bunlar ve 
diğer arkadaşları bu çeşit yurt dışı faaliyetle
re gidişlerinde Millet Meclisi Başkanlığından 
izin almışlar mıdır? Döndüklerinde faaliyetle
ri sonucunu Yüce Meclise veya Başkanlığa arz 
etmişler midir? 

Bu iki milletvekilinin yurt dışındaki bu ko
münist faaliyetleri yurt içi dokunulmazlıkla
rına dokunacak mıdır? Partilerini ilzam ede
cek mdir? Bu partinin içinde bulunan fakat 
komünistlikten nefret eden aldatılmışların, te-
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miz ve sâ-f vatandaşların durumu ve hele bu 
parti ile, komünistlikten sanık temsilcilerinin 
savunuculuğunu yapan kimselerin, fahri avu
katların bundan böyle hali, tutumu ne olacak
tır? . 

Türk kanunları, Türk adliyesi, vazifeliler, 
sorumlular ve bilhassa vatanperver Türk ba
sını ve yine bilhassa komünizmi kanunla ya
sak eden bir ülkenin Yüce Parlâmentosu, Ak
deniz bölgesi komünist partileri toplantısından 
dönecek bu iki kızıl temsilcinin tekrar yurda 
ve Meclise kabulünü nasıl karşılıyacaklardır? 
Bütün bunları dikkat, merak ve ibretle bekliyo
ruz. 

Bardağı taşıran, sabrı tüketen bu vaka kar
şısında hangi partiden, hangi siyasi gruptan 
olursak olalım, artık maskelilerin yüzlerinden 
maskelerini alıp ve atıp milletimizin, Türklü
ğün en büyük düşmanı olan «gerçek tehlike» yi 
hep beraber bertaraf etmeye mecburuz. 

Beni dinlemek lûtfunuza şükranlarımı arz 
ederim. (Şiddetli alkışlar) 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, «İnönü solcuları» sözü kendisinin mi, 
yoksa yazarın mı? 

BAŞKAN — Yazarın sözü, yazarın yazdı
ğı bir yazıyı okudu. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Biz çok 
dinlemişiz, yine burada itham ediliyoruz. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, Anayasanın teminatı altında çalışmaları
na devam eden partimize hakaretâmiz söz 
edilmiştir ve aynı zamanda hatibin komünist 
demelerinden ötürü de sözlerini reddediyor ve 
kendisine iade ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın ismen, zaptı sabık hak
kında gelecek birleşim konuşma hakkınız iç
tüzük gereğince mahfuzdur. Böyle bir usulü
müz yoktur, söz alınmadan konuşulmaz. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — İşte ben de 
onun için. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — istifa 
et o partiden kendini kurtarmak için. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Rica ederim karşılıklı konuş
mayın. 

2. —- Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in; değişti
rilen imtihan yönetmeliği ve Millî Eğitim Ba
kanın inin bu konudaki beyanatına dair demeci. 

BAŞKAN — Günd&m dışı bir konuşma daha 
var. Orta dereceli okullarda uygulanan sınıf 
geçme ve imtihan yönetmeliği üzerinde Sayın 
Mehmet Özgüneş söz istemişlerdir, buyurunuz 
Sayın Özgüneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
ri, 

Millî Eğitim Bakanlığı, orta dereceli okul
ların sınıf geçme ve imtihan Yönetmeliğini, bu 
okullar öğretime başladıktan 1,5 ay sonra de
ğiştirmiş, yeni bir yönetmeliği uygulamaya 
başlamıştır. 

Güç anlaşılır bir dille yazılan ve eğitimin 
anaesaslarına aykırı kısımlar ihtiva eden bu 
yönetmelik kısa zamanda gazete ve dergi sütun
ları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler için de
vamlı şikâyet konusu olmuştur. 

Yönetmeliğin anlaşılması güç bir dille ya
zılmış olduğunu Bakanlıkta nihayet anlamış 
olacak ki, bir açıklama yayınlamış, fakat bu 
açıklamaya rağmen bâzı kısımlar yine iyice an
laşılamamış, okulların ve basının soruları de
vam edegelmiştir. 

Yönetmeliğin eğitim esaslarına ve bünye
mize uymıyan kısımlar ihtiva ettiğini, kamu 
oyunun ağır baskısı altında, Bakanlık nihayet 
kabule mecbur kalmış ve Sayın Bakan bir be
yanat vererek: 

«Yönetmeliğin öğrencilerin, ilgi ve kabili
yetlerine göre seviyeli bir şekilde yetişmele
rini sağlamak üzere hazırlanmış olduğunu, ana-
fikir bozulmamak şartı ile yönetmeliğin husu
siyetlerimize göre ele alınacağını, şimdi önuy-
gulamasmm. yapıldığını» söylemiştir. 

Yönetmeliğin hatalı taraflarını ve hangi 
eğitsel esasları nasıl ihlâl ettiğini belirtmek 
üzere bir sözlü soru önergesi vermiştim, öner
ge geçen Salı günü gündemde idi. Fakat ka
nun tasarılarının sorulardan önce görüşülme
si, sorulara sıra gelince de Sayın Bakanın Se
natoda bulunmaması dolayısiyle konu görüşü
lemedi. Önümüzdeki Salı günü soru tekrar gün
deme alınacaktır. Sayın Bakanın o gün Sena
toya geleceğini ümit ettiğimden esas konuyu 
o güne bırakarak, bugün Sayın Bakanın beya-
natındaki bâzı hatalı noktalara dokunmak isti
yorum. 
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Sayan Bakan yönetmeliğin öğrencilerin ilgi 
ve kabiliyetlerine göre seviyeli bir şekilde ye
tişmelerini sağlamak üzere hazırlanmış olduğu
nu beyan ediyorlar. Her eğitimci bilir ki bu 
hedefe giden yol önce imtihanlardan değil, müf
redat programlarından ve öğretim metotların
dan geçer. Bütün şikâyetlerin mihrakını teş
kil eden bu iki konu bir kenara itilerek, işe 
imtihanlardan başlamak hatalı bir tutumdur. 
İmtihan konusu müfredat ve metotla birlikte 
ele alınırsa, ancak o zaman öğrencilerin sevi
yeli bir şekilde yetiştirilmesi mümkün olabi
lir. Sayın Bakanın beyanatı Bakanlığın bu 
hususu hâlâ kavramamış olduğunu, bütün ya
zılıp çizilenlere rağmen hâlâ kavramamış oldu
ğunu. göstermesi bakımından ilgi çekicidir. 

Sayın Bakan, ilk takdiminde, eğitimde re
form yaratacak mahiyette olduğunu belirttiği 
yönetmeliğin, şimdi önuygulamasmın yapıldı
ğını Talim Terbiye Dairesi üyelerinin ve mü
fettişlerin bütün yurt sathında inceleme yap
tıklarını, şikâyetleri dinlediklerini, bunların ne
ticesi alındıktan sonra, anafikir bozulmamak 
şartiyle, yönetmeliğin hususiyetlerimize göre 
ele alınacağına beyan etmektedirler. 

Sayın Bakanın şimdi yapmaya çalıştıkları 
işler önceden yapılmalı idi. Daha önce Talim 
Terbiye üyeleri görevlendirilmeli, daha önce 
müfettişler görevlendirilmeli ve bu yönetmeli
ğin eğitim esaslarına uygun olup olmadığı, 
bünyemize uygun olup olmadığı o zaman tes-
bit edilmeli idi. 

5. — BAŞKANLIK DİVANINI: 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangiVe, dönüşüne ka
dar, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/656) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
Cumhurbaşkanlığının bir teskeresi vardır, oku
tuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışma giden Dışişleri Ba
kanı ihsan Sabri Çağlayangil'in dönüsüne kadar, 
Dışişleri Bakanlığına İçişleri Bakanı Faruk Sü-

Karşımızda bir terzi var, ölçü almadan, pro
va yapmadan elbiseyi dikiyor; sonra müşteri
sinin sırtına giydirip prova yapmaya kalkıyor. 
Müşterilere acımak gerekir. 

ön uygulama tâbiri deneme uygulaması 
mânasına geliyorsa, Türkiye'nin bütün orta 
dereceli okullarını 5 milyon öğrenciyi hatalar 
kolleksiyonu olan bir yönetmelik için tecrü
be tahtası haline getirmekte, sosyal, ekono
mik ve eğitsel bakımdan büyük hatalar var
dır. Bilhassa varlıksız vatandaşlarımız çocuk
larım büyük fedakârlıklarla, ekmeklerinden 
ayırdıkları paralarla okutmaktadırlar. Ace
mi ve ehliyetsiz kimselerin bunların hayatla
rı ve istikballeri ile oynamaları doğru değil
di,-. 

Sayın Bakan TRT muhabirine durumun se
ne sonundan önce mutlaka düzeltileceğini söy
lemiş. Bu tutum da yanlıştır. Öğretmeni öğren
ciyi ve velileri aylarca endişe içinde beklet
mek hatalı bir yoldu. Yönetmelik biran önce ıs
lah edilmelidir. Daha doğrusu uygulama bu 
yıl durdurulmalı, gerekli düzeltmeler yapıl
dıktan sonra önümüzdeki ders yılı başında 
yürürlüğe konulmalıdır ve bu yapılmadan ön
ce matbuattan ve çeşitli okullardan gelen ten-
kidler mutlaka dikkate alınmalıdır. Demok
ratik bir rejimde kapalı salonlarda imtihan 
ve sınıf geçme Yönetmeliği tanzim etmek ve 
bunları kimsenin görüşünü almadan hatalı 
bir şekilde tatbika koymak ve uygulamada di
renmek doğru bir yol değildir. Bakanın doğru 
yola döneceği ümidiyle hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

: GENEL KURULA SUNUŞLARI 

kan'm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

ibrahim Şevki Atasağun 
Cumhurbaşkanı Vekili 

\ BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

! 2. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Ri-
i 
I fut Öçten'e izin verilmesi halikında Başkanlık 
I j tezkeresi, (3/655) I 
{ BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Başkan-
I lığının bir teskeresi vardır, okutuyorum. 
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Genel Kurula 

Cumhuriyet Senatosu Sivas üyesi Rifat öç-
ten'in hastalığına binaan 9 Ocak 1968 tarihin
den itibaren 15 gün müddetle izinli sayılması 
Başkanlık Divanının 22 Ocak 1968 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 
Başkanvekili 

Fikret Turhangil 

BAŞKAN — Tezkerede yazılı sürece Saym 
öçten'e izin verilmesi hususunu oylarınıza arz 
ed'sc-sğim. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

6. — CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Fikret Gündoğan ile Giresun Üyesi İhsan To-
paloğlu'nun, Bor madenleri konusunda Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/15) 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu ve Sayın 
Gündoğan tarafından verilmiş bulunan araştır
ma teskeresini okutup, önerge sahiplerinden bi
rine ve Hükümet adına Sayın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanına söz verdikten sonra araş
tırma Kurulu kurulup kurulmaması hususunu 
oylarınıza arz edeceğim. 

18 . 1 . 1968 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Bor madsn yatakları ve bunların 

korunması ile işletilmeleri hakkında bugünler
de yapılan resmî işlemlerin Türkiye yararları 
aleyhine olması ihtimali kuvvet kazanmış ve 
efkârı umumiyeyi işgal eden önemli konular 
arasına girmiş bulunmaktadır. 

Durumun inceden inceye tetkiki, Türkiye 
yararlarının korunmasına ve Türkiye'nin kal
kınmasına büyük katkıda bulunacağı aşikâr 
olan BOR madenlerinin geleceğinin güvence 
altına alınmasını sağlamak üzere, bu konuda bir 
Senato araştırması isteğinde bulunmak zorun
lumu doğmuştur. 

İçtüzüğümüzün 133 ncü maddesi gereğince 
Senato Araştırması açılmasını arz ve teklif ede
riz. 

İstanbul Senatörü Giresun Senatörü 
Fikret Gündoğan ihsan Topaloğlu 

BAŞKAN — Araştırma teklifi sahiplerinden 
Sayın Topaloğlu buyurun efendim. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler; bir araştırma tale
bi ile huzurunuza getirdiğimiz konu; memle
ketin büyük bir zenginliğiyle ilgili bir konudur. 
Son zamanlarda keşif edilen bor madenlerinin 
memleket bakımından ifade ettiği zenginlik ve 
büyük önem bizi bu yola sevk etmiştir. 

Türkiye tarihi boyunca Anadolu toprakları 
üzerinde maden işletmeleri daima ön safta bu
lunmuş ve Anadolu, Anadolu oldu olalı maden
leri, madenciliği inkişaf etmiş bir ülkedir. Son 
zamanlarda bulunan bor mineralleri geniş ya
taklar bulma imkânını memleketimiz bakımın
dan bize kutlulıyan bir başarı gibi ortaya çık
mıştır. Madenlerimiz şimdiye kadar, bilhassa 
son elli yıl içinde daima küçümsenmiş, fakir, 
madeni zengin bir ülkedir diye adeta darbı
mesel haline gelen sözler söylenmiş, fakat bu 
buluşlar memleketimizin zengin madenleri ihti
va etmiş olması imkânını bir defa daha teyidet-
miş oluyor, işte bu zenginliklerimiz, bugün dün
yada en büyük bor yatakları haline gelen zen 
ginliklerimiz bâzı tehlikelerle karşı karşıya ol
duğu için Sayın Senatoya bu konuyu getirdik 
ve bu konu üzerine Sayın Senatonun da dik
katle eğileceğini ümidediyor ve inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; bu konuyu iyice anlı-
yabilnıek için bir defa bor minerallerinin kısa
ca önemi üzerinde durmakta fayda vardır. Bor 
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mineralleri bugün sanayiin hemen her dalında 
tatbikat görür. Birçok sanayiin hammaddesi 
veya yarı hammaddesidir. Cam sanayiinde, sa
bim sanayiinde, hattâ zararlı otlarla mücadele 
ilâçlarında, ilâç kozmotik deri, çelik sanayii, 
kaynak işlerinde, yüzlerce tatbikat sahası elan 
bir kıymetli maden olarak bugün kullanılmak
tadır ve gün geçtikçe de üretimi, tüketimi art
maktadır. Son samanlarda, Atomun parçalan
masından sonra, nötronları masseden bir madde 
olarak da Atom enerjisi konusunda ela kulla
nılır. Bir kullanma yeri de, önemli bir kul
lanma yeri olarak ortaya çıktı; jetlerin ve 
füzelerin yakıtı olarak, tatbikat görmüştür. 
1960 yılma kaçlar muhtelif fabrikalar tesis edil
di, kulanıldı, 1960 sonunda vaz geçildi. An
cak 1963 yılında yapılan arenalar itici gücü 
kuvvetli olan bir yalat olarak füzelerde kul
lanma imkânını tekrar sağladı. Araştırmalar, 
hiç şüphe yok ki, bir gün minerallerini yakıt 
olarak ortaya çıkarabilir ve böyle bir imkân 
karşısında Türkiye'nin ber mineralleri, tabiidir 
ki, büyük mikyasta önem kazanır. Böyle bir 
şeyi daima beklemek ve bunun için de daima 
dikkatli olmak bize düşen bir vazifedir. 

Değerli arkadaşlarım dünyada, bor mineral
lerinin istihsali hakkında muhtelif rakamlar 
verilir. Bir milyon ton tüketimi olduğu söy
lenir, iki milyon ton olduğu söylenir hattâ Av
rupa'da bir milyon ton tüketildiği söylenir daha 
küçük rakamlar söylenir. Bunun böyle olması da 
rakamlar söylenir. Bunun böyle olması da 
bu minerallerin bir tek elde olması ve bu Tekelin 
de doğru rakamları, kullanılış miktarlarını 
ilân etmekten çekinmiş olması dolayısiyledir. 
Yani, bugün hakiki değerlerin ne miktarda ol
duğunu bilmek de mümkün değildir. Verilen 
istatistikler tezatlar halindedir. Yıllık artış 
yüzde on ilâ yüzde onbeş arasında denir. Bu 
suretle her yıl yüzde on nisbetmde bunun tüke
timi artar. Bu da bir tahmindir. Çünkü veri
len istatistik rakamlara itimat edilemez. Peki; 
bu Boras öonsalidated Ltd. Şirketi nedir? 
Kısaca bunu da görmekte fayda vardır: Boras 
öonsalidated Limited Şirketi bir İngiliz Şirke
tidir. 100 yılı aşan müddet zarfında bu madeni 
elinde tekel olarak bulundurmuştur. Yurdu
muza 1887 de gelmiş, Susurluk'taki Sultanea-
yırı madenini 19!0 ye kadar işletmiş ve 1957 yı

lında bu madenin bittiğini ilân etmiştir. Dün
yada Amerika Birleşik Devletlerinin Batısında
ki 90 milyon ton kadar sodyum tuzlu bir mineral 
zenginliğine sahiptir, Birinci Dünya Savaşından 
evvel de Cenubi Amerika'da 350 milyon tonu 
bulan kalsiyum tuzlu bir mineral elde etmiştir, 
bizdeki rezervlerle beraber, G-üney - Amerika'yı 
işletmemiş, daha ziyade bunu esir maden ha
linde tutmak gayretini göstermiştir. 1924 ilâ 
1950 yılları arasında istihsal ettiği Türki
ye'deki cevher miktarı 160 bin tondur. Orta
lama yılda altı bin tondur. Evvelâ birkaç 
yüz bin tondan başlayıp gittikçe milyonları 
bulan istihsali arasında bu şirket Türkiye'de 
bu miktarla iktifa etmiştir ve bor mineralleri 
sanayiinin de gelişmesine imkân vermemiştir. 
1950 yılında cevherin bittiği iddiaıdyle kapat
mak arzusunu izhar etmiş veya böyle bir şay 
olmuş, işte bu tarihten itibaren memleketimiz
de şahısların, madencilerin teşebbüsleriyle, Ma
den Tetkik Aramanın buluşlariyle bor mineral
lerinin yeniden keşfedildiğini ve ortaya çık
tı ğmı görüyoruz. Bunun karşısında bu şir
ket rekabeti yok etmek için bizden mineral 
alan, cevher alan Avrupa memleketlerine dur
madan şu propagandayı yapmıştır: 

«Bu cevher yatakları, bu madenler küçük 
rezervlidir, madencilikten anlamazlar, binaena
leyh güvenilecek kaynak değildir, siz bizden al-
mıya devam edin, Türkiye'nin bu madenleri si
se bir kıymet getirmiyecek, bir faide vermiye-
cektir.» Bir taraftan da birçok ruhsat sahaları
nı almak için teşebbüste bulunmuşlardır. Bu
nun yanıbaşmda K atomun (Coconı) nıukar-
reratı arasına sokulan Bor minerallerinin stra
tejik madde olması görüşü veya kararı bizim 
madenciliğimizi baltalamış, fakat o zamanki is
tihbarata göre (Borax Cosalideitet Ltd. Şirke
tinin) demirperde geriye ihracatını da önle
memiştir. Buna bir misal vereceğim; 1956 - 1957 
tarihlerinde olacak, 4 bin tonluk bir gemi, Yu
nanistan'a Bor mineralleri götüren bir gemi 
Amerikan gemileri tarafından çevrilmiş ve ni
hai kullanılış yeri, vesika sorularak, «End Use» 
diyorlar, ingilizce, bunun nereye gittiği sorul
muş, böyle bir vesika olmadığı gerekçesiyle de 
mâni olunmuş ve sahibi olan bir Türk vatanda
şımız da bir kara listeye geçirilmiştir. Demek ki 
bu yabancı şirketin faaliyetleri memleketin için-
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de ve dışında ve bası milletlerarası anlaşmalara 
dayanan bir teşekkül yoluyla Türk Madenciliği 
aleyhine gelişmiş bulunmaktadır. Eu faaliyet
leri arasnıda 1955 yılında 6224 sayılı Kanuna 
göre, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa gö
re, Türk Boraks Madencilik Şirketi kurmaya 
teşebbüs etmiş ve kurmuştur. Maalesef bu ka
nunun, yalnız çalışma sahası ve inıkânîariyls 
meşgul olan bu kanunun, böyle bir teşebbüste 
bulunan bir müteşebbis hakkında, geçmişi hak
kında veya memleketteki faaliyetleri hakkında 
herhangi bir tetkike lüzum görülmediği için 
böyle bir şirketin kurulmasına o zaman müsaa
de, edilmiştir. Şimdi bu şirket ondan sonra faa
liyetlerini daha çok artırmıştır ve durmadan su 
iddiaları ortaya sürmüştür: Bunlar resmi ra
porlar halinde veya şahıslara söylenmiş sözler
dir. «Memleketinizde bor mineralleri yoktur, 
sizin ihraç imkânınız çok rakam tutmaz, bir kaç 
bin tonu geçmez. Avrupada asitborik istihsali 
45 bin ton civarında muayyendir, bunun için de 
sizin ufak bir tesis kurmanız - beşbin tonluk 
olarak ileri sürülmüştür - esasen iktisadi olmaz, 
desteğe ihtiyacı vardır. Amerika'yı rakip ola
rak karşıya almanızda fayda yoktur. Daha son
ra sodyum tuzlu mineraller Amerika'da da 
vardır, sizde yoktur. Binaenaleyh bununla re
kabet edemezsiniz.» Sistemli olarak yayılan bu 
propaganda ile gelişen Türk Madenciliğini ön
lemek için faaliyetlerde bulunmuştur. Bu tarih
ten sonra faaliyetlerini daha çok bu propagan
da üzerinde yürüterek 1963 yılına kadar böyle 
devam etmiş fakat 1955 yılından itibaren Türk 
Madencileri ihracat imkânlarını geliştirmiye 
başlamışlardır, bu propagandalara rağmen. He
le 1982 yılında, Cocom mukarreratından İnönü 
hükümetlerinin teması sonunda kaldırılması im
kânı bulunduktan sonra, bu artış daha da çok 
gelişmiş ve bir kaç bin ton satamazsınız dediği 
iddia bugün 200 bin tona varan ihracat imkânı 
ile tamamen ortadan kaldırılmıştır. Bundan son
ra Birinci Beş Yıllık devrede Etibank bir rafi
neri kurmak teşebbüsüne geçmiş, fakat yaban
cı şirket 15 milyonluk bir şirket kurmak teşeb
büsü ile yine Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanu
nundan istifade ederek bir şirket kurmuş, ama 
hiçbir zaman bir rafineri kurmayı gerçekleştir
memiştir. Hattâ daha sonra müracaatı 100 bin 
tonluk bir rafineri kurmak için yapılan tetlri-

kat neticesinde reddedilmiştir. Bunun raporla
rı burada bende mevcuttur, bakanlıkta da mev
cuttur. O zaman bunu tetkik eden insanlar İd, 
laporun tarihi 1983 ve biri de Ocak ayı 1965 
başında raporlar bu saydığım mahzurları saya
rak, bu yabancı şirkete müsaade verilmemesini . 
ileri sürmüştür. Bu raporu imzalıyanlardan biri 
de bugün Maden Dairesi Müdürü sayın arkada
şımızdır. Bu tarihten itibaren memleketimizde 
yeni bir gelişmenin, yeni bir olumun ortaya çık
tığını görürüz. Bigadiç'ten başlıyarak Eskişe
hir, taa Afyon'a kadar uzanan bir saha içeri
sinde Bor mineralleri bulmak imkânı daima 
var. Jeolojik yapı buna müsait. İşte bu sahala
rın kapatılmasının yapılması, büyük sayıdaki 
ruhsat sahalarının kapatılması Maden Kanunu
na göre bu madene şirketin daha sonra vermiş 
olduğu önem, memleket içerisindeki Türk Ma
denciliği ile rekabet etme imkânları bu çalışma
sı ile imkân dâhiline girmiş ve altı saha, daha 
doğrusu altı ruhsat sahası için Eskişehir'in Ku
ka köyünde yapmış olduğu müracaatla yeni bir 
rezerv bulma imkânını sağlamıştır. Bu müra
caatlar yapıldığı zaman Türkiye'de bulunan 
kalsiumlu boratların mevcudiyeti biliniyordu. 
O zamana kadar değeri yüksek ve Amerikan 
madenleriyls rekabet edebilecek derecede olan 
sodyum tuzları daha bulunmamıştı. Altı ruh
sat sahası ki, Mortaş Şirketinden üçünü devral
mıştır. Eannediyorum 1962 - 1983 de olacak. 
Bundan sonra Mustafa Bey isminde bir şahıs
tan da 3 tane devralmıştır. Burada yapılan 
araştırmalar memleketimizde büyük mikyasta 
Bor tuzlarının Sodyumlu Bor tuzlarının bulun
duğunu ortaya çıkarmıştır. Bu rezervin geniş
liği hakkında bir fikir vermek için kapladığı 
sahanın 100 Km2 olduğu, damarın 40 - 60 M. ka
lmağında olduğunu söylemek kâfidir. Sayın 
bakanın geçen gün komisyonda verdiği izahata 
göre 500 milyon, madencilerin söylediğine göre 

bir milyar ton civarında olması muhtemel bu 
rezervin zenginliği. Bütün dâva bu konu etra
fında toplanmaktır. 

Değerli arkadaşlarım; şirketin burada ruh
sat sahasmı aldıktan sonra, ruhsat müddeti için
de aramaları yapmadığı söylenir, bunun hak
kında bâzı ihbarlar bulunulduğu bakanlığa bil
dirilmiştir. Geçen yıl Ocak ayı başında bir mu-
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cip alınarak bunun hakkında bâzı tahkikatın j 
yapılması lâzımgeldiği bildirilmiş, fakat bugü- | 
ne kadar tahkikat hakkında bir netice alınma- ı 
dığı söylenmektedir. Bunun yanı başında ya- | 
bancı şirket, imtiyaz almak için şartnameye | 
koymak üzere rezerv bildirmek mecburiyetinde j 
olduğundan, evvelâ bildirdiği rakam dokuz mil- j 
yondur. Maden Dairesinin göstermiş olduğu j 
dikkat ve ikaz üzerine bunu 40 milyona çıkar- | 
mistir. Fakat Maden Dairesinin MTA Enstitü- [ 
sünden istediği arama ve tetkik sonunda MTA I 
bunun ikiyüz ile dörtyüz milyon ton olabileee- j 
ğini bildirmiştir. Demek ki, aynı şirket ufak | 
göstermek ve yalan beyanla Maden Dairesinin j 
karşısına çıkmış bulunuyor. Bütün bunlar bu- | 
güne kadarki tatbikat mahut şirketin memleke
timizde maden işletmek için samimî olmadığını j 
isbata kâfi gelir, kanısındayım. j 

İ 
Şimdi durum nedir? Bu maden ne ifade eder., i 

bu maden yabancı bir şirketin eline geçerse j 
madencilik bakımından ne olur? Bunu izaha ça- | 
lışacağım. Arkadaşlar, demin de söylediğim gi- j 
bi geniş bir yatak ile karşı karsıyayız. ifade j 
ettiği zenginliğin mânası yüzlerce milyarı bu- \ 
lur. Bugün ihracatı tonu 20 - 26 dolardandır. ! 
Yabancı şirketle mücadele esnasında vaktiyle 
60 dolar olan bir mineralin tonu evvelâ 60 dan I 
50, 50 den 40 a, sonra 20 dolara kadar indirme j 
imkânı bulmuş, bizim gücü, kuvveti olmıyan I 
madenlerimizin de bu rekabet karşısında fiyatı
nı indirmek durumuna düşülmüştür. 

Şimdi, bu madenin yabancı eline geçmesin- I 
deki mahzurun ikincisi; böyle bir şirkete bu j 
silâhı verdiğiniz zaman sodyum tuzu elde eden | 
bu madenci şirket bizim aynı tuzu istihsal eden 
şirketlerimizi zorlayacaktır. Başında muayyen 
miktar istihsal dâhi etse, zamanla bu istihsalini 
küçültecek ve yine eski politikasına dönerek 
bizim gelişmemize mâni olacaktır. Bu tröst 
dediğimiz şirketlerin bir kaidesidir. Tröstler 
başlangıçta millî şirketlerin kurulmasına mâni 
olmak isterler. Buna mâni olamazlarsa kurul
muş şirketlerin gelişmesine mâni olmak isterler 
ve buna da imkân bulamazlarsa onları kontrol 
altına almak isterler. Bugün böyle bir teklif 
de mevcuttur. Biz satış teşkilâtı kurmak, or- \ 
tak olmak teklifi de yapılmış bulunmaktadır. \ 
Burada da bizim madencilerimizi kontrol altı
na almak gayesi vardır. Bu madenler yaban

cıların eline geçerse Etibank'm kurmakta oldu
ğu Boraks tesislerini işletmesi zor bir hale ge
lecektir. Bu şirketin, kendi metotları ile bu
rada bulduğu kermit cinsinden olan madenleri 
bâzı muamelelerle boraks haline getirmek ga
yet kolaydır. Halbuki diğer tesisler, kalsiyum
lu tuzu daha başka muamelelerle, munzam mas
raflarla ancak boraks haline getirilir. Bu da 
Etibank işletmesine mâni olacak bir yol olacak
tır. Binaenaleyh, yabancı şirketin eline böy
le bir silâhı vermemek lâzımgelir. Benim yaptı
ğım bâzı hesaplara göre biz işletirsek, Ameri
ka'ya nazaran Avrupa'ya çok daha yakm bulun
mamız dolayısiyle, nakliye imkânlarının daha 
müsaitdolması yüzünden, rekabet imkânımız 
daima mümkündür. Yarım milyon ton ihracat, 
bir milyon tona yükseltilebildiği zaman, bize 
getireceği büyük imkânların hesaplanması ko
lay, tonla, ham madde olarak, hesaplamak ko
lay. Boraksın, asitborik olarak ihracedildiği za
man hesaplaması kolay. 

Boraksın tonu 110 dolardır, bugün. Asit-
borikin tonu 180 - 210 dolardır. Bunlarla, Av
rupa ihtiyacını büyük nisbette karşıladığımız 
zaman, memleketimizin muhtacolduğu dövizleri 
Türkiye'ye kazandırmak zor olmıyacaktır. 
1972 de dış yardımın da kesileceği iddiaları var
dır. Döviz kaynaklan yaratmak bakımından 
bu, tabiî ve önemli bir konu olarak karşımıza 
çıkar. 30 - 100 milyon lira arasında bir kaynak 
yaratmak imkânını sağlıyabilir. Buna karşılık 
bunu işletmek için veya boraks veya borik asit 
tesisleri kurmak için yabancı bilgiye veya pa
raya, kanaatimce, ihtiyaç yoktur. Madencilik 
İşletmesi demin de söylediğim gibi Türk Mille 
tinin ta eskiden beri gelen bir ananesidir, açık 
veya kapak şekilde gayet kolaylıkla işletilebi
lir. Kurulacak rafinerilerin bir lisans veya 
knaw - how ihtiyacı da yoktur, serbest bırakıl
mış metotlardır. Binaenaleyh, bunu kendimize 
mal etmeyi temenni ederiz. 0. H. P. anlayışı 
içerisinde bunun Devletin alması lâzımdır Mu
hakkak ki yabancıya verilmemesi lâzımdır. Bü 
tün bunları gördüğümüz için huzurunuza bunu 
getirdik. 

Çok sayın arkadaşlarım, buraya geldikten 
sonra talebimiz, açık olarak, şimdiye kadar ya
pılmış muamelelerin tetkiki ve bundan sonra ta-
kibedilecek tutumun politikasını tesbit etmek 
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için bir Araştırma Komisyonu kurulmasını is
tirham etmekten ibarettir. Ancak, bu arada 
bâzı noktalara dokunmadan geçemiyeceğim. 

Sayın Bakanın bugün bir beyanı radyoda 
duyuldu, maalesef ben dmliyemedim. Kısaca 
bir izahatını görmüş bulunuyorum. Bu hususlar 
üzerinde ister istemez cevap verme durumunda 
kaldım. Sayın Bakan iktidarın millî menfaat
leri gözeteceğini söyliyecektir, falan ruhsat sa
hası filân zamanda verilmiştir diyecektir. Dik
kat buyrulduysa benim konuşmamın başından 
beri söylediğim şeyler içinde kimseyi itham et
me durumu yoktur. Bunlar burada basılmış 
daha eskiden mevcuttur, okuyabilirsiniz, gö
rebilirsiniz. Ancak birkaç noktayı açıklamamız 
lâzım. Sayın Bakanı, bugünkü beyanından, bir 
sinirlilik içinde gördüğümü söylersem, bir hata 
ettiğimi sanmam. Çünkü Sayın Bakan G-enel Baş
kanımızın söylemiş olduğu bir sözü alarak, basın
da bir hareket yaratılmasını ileri sürerek, bir
takım ithamlarda ve sert hücumlarda bulunu
yor. Kanımızca bu yerinde değildir. İnancımız 
odur ki, memleket meseleleri açıkça kamu oyun
da tartışılır ve bunun için karşılıklı ithamlar 
yapmaya lüzum yoktur. Biz bugün Adalet 
Partisinin bunu vermiş olduğunu söylemedik. 
Verme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için 
söyledik. Eğer biz hüsniniyetle hareket etme
miş olsaydık,, verilecekse verilmesini bekler, 
ondan sonra ortaya çıkar, yapılmış hatayı, söy
lerdik. Ama bunu söylemedik, ikaz ettik. Çün
kü konu, memleketin büyük zenginliği idi. O 
yazının içerisinde bâzı iddialarda var, Boraks 
tuzu, söylenen bor tuzu değildir. Teknik mü
nakaşaya girmek istemiyorum. Boraks kernit, 
rayısadit bunlar hep sodyum tuzlu şeylerdir, 
bunların aslında içinde buulnan kristal suleri 
ve B2 03 muhtevi farkı vardır. Sayın Bakanın 
bunları bilmesine de imkân yoktur. Bu mühim 
bir husus değil. Ancak şunu belirtmek isterim, 
burada bir vesika dağıtılmıştır. Bu vesikada o 
zamanki maden Dairesi Reisinin bir talebi üze
rine Bakan bulunan Sayın Oral imtiyaz vara
kasının altına «olur» imzasını koymuştur. An
cak imtiyazlar, 83 ncü maddeye göre, Bakanlar 
Kurulu Karan ile verilir. Ortada verilmiş bir 
imtiyaz da yoktur. Ondan sonra yapılan tet-
kikat neticesinde iş uzamış ve 28 . 4 . 1984 te 
«olur» alman şey, iktidar düşünceye kadar, 11 
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aylık zaman zarfında imtiyaz haline de getiril
memiştir. Binaenaleyh, C. E, P. zamanında im
tiyaz verilmiş bir husus, yoktur. Esasen bahis 
konusu olan sahalar altı ruhsat sahasına aittir. 
Seyitgazi mmtakası ile de bir alâkası yoktur, 
1963 yılında ise pekçok yerlerde kurulduğu, 
Sayın Bakanın iddiası Hüdai Oral arkaadşımı-
zm Bakan olduğudur, bilindiği gibi, o tarihte 
Bakan Hüdai Oral Bey değildi. Binaenaleyh, 
burada birtakım yanlış iddialar da vardır. Bu 
hususta ben yine tekrar ediyorum, mesele filâ
nın, filân zamanda verdiği meselesi değildir. 
Kiîka sahasında bulunan maden miktarları 
memleketi yepyeni konularla karşı karşıya koy
muştur. Hattâ kanunca Hükümetin salâhiyetle
rini aşan bir konu ile karşı karşıyayız. Senato 
bunu ele alıp bir çare aramak ve Hükümete 
yardımcı olmalıdır. Yapılan muameleler ve 
buna benzer hâdiseleri tahkik edecek bir ko
misyonun bunu dikkatle ele alması ve korkulu 
rüya görmektense, uyanık yatmak bakımından 
bir tedbir olacağı için, Sayın Senatodan böyle 
bir komisyonun kurulmasını istedik ve bu yolda 
teşebbüse geçtik, özet olarak arz ettiğim bu hu
suslar karşısında Sayın Senatonun anlayış gös
tereceği bize bu hususta yardımcı olacağı ümi
diyle hepinizi hürmetle selâmlarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Hükümet adına Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Refet Sezgin; 
buyurun. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletveki
li) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
muhterem üyeleri, mâruzâtıma başlamadan Ön
ce Hükümet olarak Boraks meselesinin yüce hu
zurlarınıza ve muhterem milletimize bü
tün ayrmtılariyle takdimine imkân veren öner
ge sahipleri arkadaşlarıma şükranlarımı takdim 
etmekle ve sizleri selâmlamakla başlıyorum. 

Hükümet olarak Boraks konusunun bir 
Senato araştırması konusu yapılmasını yürek
ten arzu ediyor ve destekliyoruz, bunu destek
liyoruz. Maruzatım bu düşüncenin ışığı altında 
kıymetlendireceğimizi ümidediyorum. önerge 
sahiplerinden çok kıymetli arkadaşım Sayın 
Topaloğlu'nu dinledim, dikkatle dinledim. Buna 
takaddüm eden günlerde çeşitli kongrelerde 
ve basında, tahsisen önerge sahiplerinin raensu-
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bolduğu partiye aidiyeti belli Ulus Gazetesinde
ki neşriyatı düşündüm, hayretler içinde kaldım. 
İzin verirseniz vaktinizi israf etmeden bu hayre
timi mucip olan hususu, basından kısa kısa cüm
lelerle arz etmek suretiyle ifadeye gayret ede
yim. 

«iktidar yine ikaz edildi, borakslarımız ya
bancıların eline geçiyor.» «Muammer Ertem, 
Hüdai Oral, ve ihsan Topaloğlu Türkiye'nin 
zararlı olan oyunları yine açıkladılar. Bor mi
neralleri ve petrol dâvası.» Boraks üzerinde si
yaset oyunu, bir İnönü, biz politikamızı açık 
yaparız, ekonomik alanda da milliyetçilik 
C. H. P. kuruluşundanberi değişmez vasfı
dır ve bağımsızlığımızın temel şartlarm-
dandır, bu milliyetçilik anlayışı ile partimiz 
ekonomik alanda bağımsızlığımıza yönelen teh
likelere vatandaşların ve sorumluların dikkat
lerini çekmeyi ödev bilir. Boraks konusundaki 
uyarlarımız bunun yeni bir örneğidir. Çok en-
terasanı; firmanın daha önce kurmak istediği 
bir rafineri ve bâzı ruhsat sahaları talebi ile 
ilgili Bakanlığın yetkili elemanlarından kuru
lu bir komisyon tarafından tetkik edilmiş ve 
olumsuz bir rapor verilmişti, daha önceki ra
porlar gibi. Bakanın hoşlanmadığı bu sonuç 
üzerine dört kere yeniden komisyon kurulmuş 
ve olumlu sonuç alınmaya çalışılmıştı. Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı bu yabancı firmaya 
ve onun paravana olarak kullandığı bâzı söz
de yerli firmalara şimdiye kadar verilmiş ruh
satları tetkik ve tahkik etmiş midir? Verilen 
ruhsatlara rağmen firmanın elindeki maden sa
halarını niçin çalıştırmadığını soruşturmuş mu
dur? 

Firmaya, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanununa dayanarak talebettiği yatı
rım izni vaktiyle verilmiş olduğu halde, rafinaj 
tesisleri yapmak için bu kadar zamandır fir
manın halâ niçin harekete geçmediği firma yö
neticilerinden sorulmuş mudur? 

Firma şimdiye kadar yatırım yapmadığına 
ve üretime geçmediğine göre neden elindeki 
ruhsatlar, imtiyazlar ve izinler iptal edilmekte, 
tam aksine yenileri verilsin diye komisyon üye
lerine baskı yapılmakta ve kanunlara aykırı. 
«direktifler verilmektedir»? Millî kaynaklarımız 
üzerinde oynanmak istenen oyunlar her yö
nü ile petrol konusunda oynanan oyunlara 

benzemektedir. Büyük yabancı tekellerin, mik 
lî kaynaklarımıza el atmaları, geniş sahaları 
araştırmaya kapatmaları, buldukları rezervleri 
işletmemeleri, millî müesseselerin teşebbüslerini 
baltalamaya çalışmaları cehaletimizin ve poli 
tikacılarımızın zaaflarını istismara çalışmaları 
hep aynıdır. Siyasi sorumluluk taşıyan A. P. 
iktidarının ve ilgili Bakanın millet önünde açık 
hesap vermeleri, tutumlarının ve politikaları. 
nm yabancıların değil Türkiye'nin çıkarlarına 
uygun olduğunu ispat etmeleri gerekir. Bende
niz huzurunuzda işte bu isbatı yapacağım. 

Ulus Gazetesi 22 . 1 . 1968 tarihli nüsha; 
gazeteler bu minval üzere devam ediyor. 

Şimdi izin verirseniz araştırma önergesini 
b:r daha dikkatle okuyalım: «Türkiye bor 
maden yatakları ve bunların korunması ile il
gili işletilmeleri hakkında bugünlerde yapılan 
resmî işlemlerin Türkiye yararları aleyhine ol
ması ihtimali kuvvet kapanmış.,.» Sayın Topal-
cğlu arkadaşım konuşmasında eliyor ki, «Ben 
kimseyi itham etmedim,» önergesi ile buradaki 
munis konuşmasını ve bundan evvel mensuh ol
duğu siyasi partinin ve organının davranışlarını 
bağdaştırmaya imkân yoktur, önergesinde it
ham açık., matbuatta itham açık; ama Cumhu
riyet Senatosu huzurundaki konuşmaları haki
kate.'", mâsunm/lne. Bendeniz, bunu her halde, 
kendilerine bir kolaylık olsun için bugün yap-
wğ",m basın toplantısının ileticisini arz etmekten 
başka çare bulamıyorum. Bekleşeni iyi olmazdı. 
Sise hioolmazsa munis bir tabiat içerisinde mu
rakabe vazifesini yapma imkânlarını hazırlamış 
oldum. Buna memnun olmanız icabeder. Başa
rıyı takibediyorsunn?!. söylenenlere dikkat edi
yorsunuz, memlekette sendin bor madenlerini 
âdeta ecnebilere peşkeş çekmek istivan bir Hü
kümet var, bir iktindar var, bir vekil var; bir 
de bunun karşısında millî çıkarları, vatanper
ver duyguları içerisinde takibetmek, yalnız 
kendi inhisarında takibetmek istîyen bir siyasi 
parti. var, övle değil muhterem senatörler? Va

tan rlik hie k îin inhisarı altmda değil
dir. Vatanperverlik bütün Türk fertlerinin, bü
tün Türk Milletinin müşterek malıdır. İzahla
rımız sırasında, sizi sıkmıyacağmı ümidettiği-
miz izahlarımız sırasında bu vatanperver duy
gularını nasıl teşekkül etmiş olduğunu huzuru
nuzda arz edeceğim. Filvaki ben bir vesika da 
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dağıttım, huzurunuda okuyacağım. Ama ben cok 
sevgili selefim Sayın Oral'm Borax Consalida-
ted Limited Şirketinin paravan olarak kur
duğu söylenen. Türk Boraks Madencilik 
Şirketine bütünü ile tamamlanmış bir im
tiyaz vermiş olduğunu değil, ama karşısına 
getirilen bir imtiyaz muamelesini 28 . 4 . 1961 
tarihinde imza etmiş olduğunu buna rağ
men, bundan sonra cereyan eden taleple
re rağmen hiçbir imtiyazın bu şirkete ve
rilmemiş olduğunu da ifade ettim. Benim 
konuşmamı dikkatle okuduğunu, hattâ bâzı 
hatalarımı dahi gördüğünü ifade eden Sayın To-
paloğlu, bu konuşmamın içersinde benim, bu 
suretle bir ifadede bulunduğumu elbette tetkik 
etmiş olmalıdır. Ne çareki burada bu suretle 
değil, ona başka türlü ifade ettiler. 

Şimdi muhterem senatörler, izin verirseniz 
boraks meselesinin tarihî gelişimini, boraksın 

önemini ve çeşitli iktidarlar zamanında boraks 
konusunda yapılmış olan işlemleri, Türk Boraks 
Madencilik Şirketinin durumunu ve bizim Ada
let Partisi iktidarının tesbit ettiği boraks poli
tikasını ve bu konuda almış bulunduğu tedbir
leri arz etmek istiyorum, Türkiye'de ilk iki bor 
tuzu imtiyazı 21 Haziran 1887 tarihinde 50 yü 
müddetle yabancılara verilmiştir. Fakat, bor 
tuzu işletme teşebbüslerinin 1865 tarihine kadar 
uzandığı eski kayıtlardan anlaşılmaktadır. Bu 
tarihten sonra 1927 yılma kadar Türk ve yaban
cı şahıslara 7 imtiyaz daha verilmiştir. Tamamı 
Sultan Çayırı bölgesinde bulunan bu imtiyazlar 
1927 yılının 10 Nisan tarihinde birleştirilerek 
45 yıl müddetle tek bir imtiyaz halinde İngiliz 
tebaalı bir şahsa devren intikal etmiştir. Bu 
imtiyaz 27 Ekim 1950 tarihinde, o zaman mer'i 
olan Maden Nizamnamesine uygun olarak, bir 
Bakanlar Kurulu kararnamesi ile Boraks Kon
solide Limited Şirketine devredilmiştir. Mezkûr 
imtiyaz 1955 yılının Kasım avının 25 inde ku
rulan Türk Boraks Anonim Şirketine 6 . 1 . 1956 
•Sarihinde devrolunmuştıır. Türk Boraks Şirke
tine Barax Oonsalidated Limited Şirketinden 
intikal eden Sultan Çayın imtiyaz sahasındaki 
faaliyet esasen 1950 yılından itibaren tamamen 
durma derecesine yakın olarak azaltılmış bulu
nuyordu. Bu tatili faaliyetin esas sebebi; bâzı 
iddialar gibi, hilafı hakikat beyan ile, cevher 
tükenmiştir iddiası ile değil, bu sahalardaki bor 
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! tıızlannnı dünya piyasalarında satış imkânı bu
lunmayan pandernıit cinsinden olmasındandır. 
Türk Boraks Şirketine, mer'i 271 sayılı Kanun-

| un; ki bu kanun İnönü Hükümetleri zamanında 
çıkarılmış bir kanundur. Bu kanunun 29 nen 
maddesi mucibince satış imkânı bulunmaması 

I mücbir sebebi ile 12 . 4 . 1966 tarihinden 
31 . 12 . 1966 tarihine kadar faaliyetini tatil 
etme müsaadesi verilmiş ve aynı kanunun aynı 
maddesi gereğince bu müsaade 31 . 12 . 1967 ta
rihine kadar da temdidedilmiştir. Yeni bir 
temdit teklifi vukuunda durumun mevcut ka
nunlarımıza göre tetkika tabi tutulacağı da ta
biî bir keyfiyettir. 

Bor tuzları üzerindeki çalışmalara Türk özel 
firmaları ve Etibank tarafından başlanmasına ela 
bir miktar temas etmek istiyorum. 

Mortaş Madencilik Ltd. Şirketinin 1951 -
1953 - 1954 - 1957 yıllarında alınmış bulunan 
4 ruhsatlan mevcudolup 1966 yılı istihsalleri 
7 500 ton raddelerindedir. 

Yaka! Borasit Şirketinin 1957 yılında alın
mış olan üç ruhsatları mevcut bulunup 1968 yılı 
istihsalleri 4 400 ton reddeîermdedir. 

Kemak Kimya Ltd. Şirketinin 1955 yılında 
alınmış bir ruhsatı mevcut bulunup 1966 yılı 
istihsalleri 26 500 tondur. 

Basili ve İhsan Ltd. Şirketinin 1953 yılın
da alınmış bir ruhsatı mevcut bulunup 1986 yı
lında 25 100 ton istihsalleri olmuştur. 

Şayakçı. Ltd. Şirketinin 1954 yılında alın
mış bir ruhsatı mevcudolup 1966 yılı ıbıihıali 
3 700 tondur. 

Emet Kolektif Şirketinin 1957 - 1958 yılla
rında alınmış iki ruhsatı olup 1966 yılı istihsali 
66 600 tondur. 

Faraş öamköy Ltd. Şirketinin 1950 yılında 
alınmış bir ruhsatı olup 1986 yılı istihsalleri 
3 365 tondur. 

Etibank Genel Müdrülüğünün 1957 yıbnda 
alınmış bulunan 10 ruhsatı mevcudolup 1966 yılı 
istihsalleri 111 000 tondur. 

özet olarak; 
1958 yılından bugüne kadar Türkiye'nin top

lam. bor tuzları istihsali 59 000 tondan 1966 y«lı 
| sonunda 252 bin tona yükselmiş bulunmakia-
s dır. 
î 1958 yılında 2 000 ton olan Devlet sektörü is

tihsali 1966 vıîı sonunda 111 000 tona yükselmiş 
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1958 yılı sonunda 57 000 ton olan özel sektör is
tihsali 1866 yılı sonunda 140 000 tonu bulmuş
tur. 

Muhtelif şahıslar tarafından Meclislerde, 
basında ve diğer yerlerde iddia edildiği gibi 
Türkiye'de bir boraks dâvası deyimi ile boraks 
imalinde kullanılan hammaddelerin işletilmesi 
probleminin kasdedildiği anlaşılmaktadır. Bor 
minerallerinden imal edilen boraks ise halen 
dünyada, idarede mevcut resmî bilgilere göre, 
1 milyon ton olarak istihlâk edilmektedir. Bor 
mürekkeblerinin kullanıldığı yerler, Sayın To-
paloğhı tarafından ifade edildiği cihetle, ayrıca 
vaktinizi işgal etmemek bakımından, nisbet ola
rak ifade etmiyorum. 

Borakstan elde edilen ve bunun muhtelif 
mürekkepleri olan diboren, pentaboren, ve de-
kaborenin dış kabuklarının imalinde kullanıldığı 
söylenmekte ise de mevcut literatürde bunlara 
ait bir kayda raslanmadığı gibi boraks ve bor 
minerallerinin 1963 yılında Paris'te yapılan 
KOKOM (GOCOM) NATO stratejik maddelerini 
tesbit toplantısında stratejik maddeler listesinin 
dışında bırakılarak demirperde gerisi memleket
lere satışının serbest bırakılmış bulunması, bu 
maddenin iddia edildiği gibi jet yakıtı imalinde 
veyahut, füzelerde mübim miktarda kullanılma
dığına bir işaret sayılabilir. Gizli patentlerle 
kullanılsa dahi bu gibi yerlerde kullanılan mik
tarın istihlâk yanında sembolik bir miktar ola
rak kalacağı kanaati, teknisyenlerce ifade edil
mektedir. 

Meseleye bu şekilde girdikten sonra, basında 
yazılanlara cevap vermeden evvel kısa bir tek
nik açıklama yapmayı faydalı görmekteyim. 

Basında ve muhtelif yerlerde gerek yanlı ge
rekse sözlü ifadelerde muhtelif teknik terimler 
kullanılmakta olup bunların bir çoğu yanlış an
lamlara sebep teşkil etmektedir. 

Bu hususun peşinen vuzuha kavuşmam, için 
kasdedilen maden yataklarının yürürlükte bu
lunan Maden Kanunumuzda bor tuzları, sodyum 
tuzları, potasyum tuzları, lityum ve stronsyüm 
tuzları, magnezyum tuzları olarak tadadedilmis 
bulunduğunu tebarüz ettirmek isterim. Birçok 
kereler kolomanit, pandermit, rasorit, üleksit 
gibi tabirler ifade edilmekte ise de, bu terimler 
bu tuzların tabiatta bulunan muayyen cinslerine 
verilen isimlerdir. 
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Bizatihi «Boraks» ise bu son, arkadaşlarım 
! mazur görsünler, C. H. P. kampanyasında en 
j çok kullanılan terimlerden biri olmasına rağ-
| men, tabiî ve saf olarak hemen hemen hiç bulun

mamakta; sadece çok küçük mikyasta ABD de 
bulunduğu bilinmektedir. Türkiye'mizde bu 
yıl yapacağımız aramalarda tabiî boraks bulu
nursa bunun büyük bir ekonomik değer olacağı 
da tabiîdir. 

Ancak bu cinst bor tuzları arasında da, ter-
Mbinde bulunan madenlerin cinsine göre, eko
nomik farklar vardır. Bugün gelişmekte bulu-

| nan muhtelif sanayide kullanılan boraks ise, 
içinde fazla miktarda sodyum bulunan bor tuz
larından daha ucuz olarak imal edilmekte, kal-

3 siyumlu bor tuzlarından imal edilen boraks ise 
daha pahalıya mal olmaktadır. 

I Bu kısa açıklamadan sonra, konu hakkında 
san günlerde basında büyük manşetlerle yazılan-

| lan, sual halinde sorulanları ve cevapları kısaca 
arz edeceğim. 

1. 14 Ocak 1968 tarihli Ulus Gazetesinde 
] C. H. Partisinin il kongresinde aynen şöyle ifa-
I de edilmektedir. «Boraks üzerinde yabancı bir 
\ oyun plânlanıyor, Oyunun hedefi Türkiye'yi 
l bu kaynağından mahrum etmektir. Bunun oyun-
I cııları kapı dolaşın aktadırlar. Herkese ihtar 
1 ederiz ki, bu oyunu neticesiz bırakmaya kesin 
! kararlıyız» 
j 2. 19 Ocak 1968 tarihli Kim Mecmuası bo-
j rasit oyunu serlevhası ile bu kongredeki iddi-
I alan serd ettikten sonra Sayın Topaloğlu'nun 
! bir araştırma talebedeceğini ifade ediyor. 
! 3. 20 Ocak 1988 tarihli gazetelerde ise; 
| «A. P. - C. H. P. arasında boraksla ilgili savaş 
j başladı. Borakslarımız yabancıların eline geçi-
| yor,, yabancı şirketler bor tuzlarına el koyuyor, 

O. H. P. boraksı Etibankm işletmesi için teklif 
hazırlıyor. Yabancılar boraksa el koymak üze
re», ibareleriyle sayın seleflerimden Sayın Hü-

i dai Oral'm, Sayın Ertem ve Sayın Topaloğlu 
| tarafından istanbul'da bir basın toplantısı ya-
! pıldığı bildirilerek memleketimizin siyasi hava-
] smı, bizim kanaatimize göre. yeniden bulandır-
| mak üzere birçok muhayyel iddialar ortaya atıl

dığı gibi, bir müddet sonra açıklıyacağım üze-
| re bu muhterem arkadaşlarım kendi yaptıkları 
| icraatlarım da unutarak, kendi kendilerini it-
\ ham etmek yoluna dahi düşmüş bulunmaktadır-
İ 1ar. 
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Bu kampanya neticesinde Ulus Gazetesi 21 ve 
22 Ocak 1968 tarihli nüshalarının baş yazıların
da yapılmış bulunan iddialan madde madde 
sıralamaktadır. 

Bu iddialar şunlardır : 
1. (Firmadan kasıt Türk Boraks Madencilik 

A. Ş. dir) Bor minerali çıkması melhuz sahaları, 
yerini dahi görmeden ve harita üzerinden kroki 
çıkararak, «aramalara» kapatmıştır. Arama
lara kapatılan, alan 300 den fazla ruhsat saha
sıdır. 

2. Ayrıca özel madencilerin elinde bulunan 
işletilmesi mümkün sahaları düşük bedellerle 
satınalmakta ve işletilmelerini enlemektedir. Son 
iki yıl içinde bu yoldan elde ettiği 6 ruhsat saha
sında büyük «sodyum borat» rezervleri vardır. 

3. Yabancı firma, yerli müteşebbirlerin 
bulduğu sahaları, kendisi hiç emek sarf etmeden 
ve risk yüklenmeden, yok pahasına satınalmakta 
ve böylece elde ettiği «ruhsat hakkını» şimdi 
de bu sahalarda «imtiyaz hakkı» haline getir
mek istemektedir. 

4. Firma, sös konusu sahadaki bor mineral
leri rezervlerini Maden Dairemize ilk önce 9 mil
yon ton olarak bildirmiştir. Maden Dairesi yet
kilileri daha fazla bilgi talebedince, firmanın 
memleketimizdeki temsilcisi «Londra'dan» tali
mat almadan daha fasla biloi vermeye yetkili 
olmadığını» beyan etmiştir. Daha sonra rezerv
lerin 9 milyon değil 40 milyon ton olduğunu bil
dirmek zorunda kalmıştır. Fakat bunu da tev
sik edememiştir. Bilâhara, Maden Dairesinin 
MTA dan yararlanarak yaptırdığı incelemede 
söz konusu rezervlerin 500 milyon tondan fazla 
olduğu, meydana çıkmıştır. Böylece yabancı fir
malın tutumu ve yurt çıkarlarına aykırı davra
nışları resmî vesikalarla sabit olmuştur. 

5 nci iddia; firma pimdi bu alanda işletme 
imtiyazı istemektedir. Bu imtiyaz kendisine ve
rilirse yılda en çok 100 bin ton ve 40 yılda 4 mil
yon ton işliyecektir. Oysa, bu sahanm sağladığı 
imkânlar bu miktarın en amndan 12 - 14 misli 
fazladır. Yani bu sahada işletme imtiyazı niyet
leri bilinen yabancı bir şirkete verilmeyip, bir 
millî müesseseye (Etibanka) verilirse Türkiye 
önümüzdeki 40 yıllık dönemde 12 -14 misli fazla 
üretim yapabilir ve bunları ihran ederek çok 
daha büyük döviz kazançları sağlıyabilir. 

6 ncı iddia; firmanın daha önce kurmak is
tediği bir rafineri ve bâzı ruhsat sahaları hakkın
daki talebi ilgili Bakanlığın yetkili elemanla
rından kurulu bir komisyon tarafından tetkik 
edilmiş ve «olumsuz» bir rapor verilmişti. Da
ha önceki raporlar gibi... Bakanın hoşlanmadığı 
bu sonuç üzerine dört kere yeniden komisyon 
kurulmuş ve «Olumlu» sonuç alınmaya çalışıl
mıştır. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı bu yaban
cı firma ve onun paravana olarak kullandığı 
bâzı «sözde yerli» firmalara şimdiye kadar veril
miş ruhsatlan tetkik ve tahkik etmiş midir? 
Verilen ruhsatlara rağmen firmanın elindeki 
maden sahalarının niçin çalıştırmadığını soruş
turmuş mudur? Firmaya, 6224 sayılı Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanununa dayanarak talebet-
tiği yatırım izni vaktiyle verilmiş olduğu, halde 
rafinaj tesisleri yapmak için bu kadar zamandır 
firmanın hâlâ niçin harekete geçmediği firma 
yöneticilerinden sorulmuş mudur? 

Firma şimdiye kadar yatırım yapmadığına 
ve üretime geçmediğine göre, neden elindeki 
ruhsatlar, imtiyazlar ve izinler iptal edilmemek
te. Tam aksine yenileri verilsin diye komisyon 
üyelerine baskı yapılmakta ve kanunlara ay
lan « direktifler verilmektedir» ?.... Şeklinde çir
kin, çirkin olduğu kadar da ağır ithamlarda 
bulunulmakta ve âdeta Türk vatanperverlerine 
vo Türk milliyetperverlerine; kalkın ey ehli va
tan, memleketin kıymetli madenleri iktidar tara
fından yabancılara peşkeş çekilmektedir, iddi
an ortaya serilmektedir. Basında açıklanmış 
bulunn ve mesul şahıslara aidolan bu hususla
ra, resmî kayıtlara ve evraka istisnaden, cevap
lan Yüksek Heyetiniz önünde arz etmek sure
tiyle muhterem Türk basınını nasıl yanlış bir 
yola sevk ettiklerini ve tâbirimi mazur görsün
ler, takibettiğimiz politika açıklandığı zaman 
şimdi sarf edeceğim kelimelerin isabeti ortaya 
çıkmış olaoaktn. Milleti aldatmaya çalışanlara 
resmî belgeler yoluyla, eğer hakikatleri hakika
ten biliniyorlarsa doğrusunu duyurmak istiyo
rum. 

1. Türk Boraks Maden A. Ş. 1963 yılı içinde 
kanunlara uygun olarak hakikaten 328 tane sa
hada bor minerali arama ruhsatlan almıştır ve 
bu arama ruhsatlan Selefim Sayın Oral'ın za-
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manında verilmiştir. Biz hiçbir zaman kanuni 
işlemleri dolayısiyîe arkadaşlarımız veya C. H. P. 
sinin iktidarda bulunduğu devirde verilmiştir 
gibi, hiçbir zaman kanuni muamelelerden dolayı 
evvelki iktidarları itham etmiyoruz ve etmiye-
ceğiz. O zaman mer'i kanuna istinaden vâki 
talepleri kanuna uygun olarak değerlendir
mişler ve kanunların iktibasını yapmışlardır, 
buna itirafımız yok. Bizim de kanunlara uygun 
olarak yaptığımız muamelelere itiraz edilmemesi 
icabeder. Neler yaptığımızı biraz sonra arz ede
ceğim. 

Adı geçen şirket 39 Kasım 1965 tarihli dilek
çesi ile bu ruhsatların hepsi üzerindeki hakların
dan feragat ett'ğini 6309 sayılı Kanunun 19, 41 
ve 42 nci maddeleri gereğince Bakanlığa bildir
miştir. Binaenaleyh 328 sahanın kapalı bulun
duğu hakkındaki iddia tamamen hilafı hakikat
tir. 

Mezkûr şirketin halen elinde halen 11 aded 
arama ruhsatı vardır, bunlardan 6 adedi için 
işletme ruhsatı veya imtiyazı taletedilmiş olup 
bu husustaki işlem ve bilgileri de arz edeceğim. 

2. Bu şirketin madencilerden saha devral
dığı doğrudur. Ancak bu devirler Sayın C. H. P. 
iktidarı zamanında tadil edilen 271 sayılı Kanu
nun 39 ve 58 nci maddelerine göre talep vuku
unda idarece kanuni zaruret olarak iki taraf 
arasında anlaşmaya bağlanan devir muamelesi
nin tasdikinin yapılması suretiyle ifa edildiğini 
ilgililerin bilmiş olduğunu kabul etmek icabe
der. Bilhassa maden konularında hukuka bağlı 
Devlet mücadelesinde gerçekten ileri iddia sahi
bi olan arkadaşlarımızın kanunlarımızın hüküm
lerini bildiğini kabulde zaruret vardır. Bu devir 
muameleleri rızaen yapıldığına göre, düşük be
dellerle alınıp alınmamağı Bakanlığımın görev 
ve kontrolüne tâbi olmadığı gibi kanunen bil
gimiz dışında, mevcut kanunlara uygun olarak 
cereyan etmektedir ve bu kanunların tatbikatı 
O. H. P. iktidarı zamanında da bu şekilde yapıl
mıştır. 

3. Mezkûr şirketin arama ruhsatlarının iş
letme ruhsatı imtiyazı haline çevirme talepleri
nin mevcudolduğu ve bu taleplerin kanunlara 
uygun olarak yapıldığı ve bâzılarının, bilâhara 
tarih ve numaralarını arz edeceğim üzere, basın 
toplantısı kahramanlarından selefim Saym Önal 
tarafından; evet kahramanlar çoğaldı; boraks 

savaşçıları da çoğaldı. Türkiye'de petrol uğrun
da kan akıtanlar da çoğaldı. Ama bu meselelerin 
ne şekilde halledilmiş olduğu ve hangi neticele
re vâsıl olunduğu da meydandadır. Saym Oral 
tarafından bizzat imza edilmek suretiyle, bâzıla
rının kendi namlarına hareket ettikleri tabiî 
olan müsteşarları tarafından imza edilerek ka
rara bağlanmasına rağmen hangi iktidarın ba
kanları tarafından infaz edilmediğini yürütül
memiş olduğunu açıklıyacağım, 

Muhterem senatörler; 
Biz iktidar olarak neyin peşindeyiz?.. Ma

denlerimizi g3İiştirmek, millî gelirimizi artır
mak, muhterem milletimizi refaha kavuşturma
nın yollarını arayıp bulmak peşindeyiz. C. H. P. 
ise, beni mazur görsünler» delillerimi biraz son
ra arz edeceğim resmî belgelere rağmen, taki-
bcttikleri politikayı dahi adetâ inkâr ederek, 
adetâ saklıyarak vatan hayrına çalışan bir ikti
darı yıpratmak, bizim yaptıklarımızı tamamen 
ortadan kaldırmak, yaptıklarımızın aksine bir 
icraatın sahibi olduğumuzu vatanın aleyhine ça
lışan bir iktidar olduğumuzu memlekete yayma 
gayreti içindedirler, 

4. Türk Boraks Madencilik A. Ş. nin kur
mak istediği rafineri ve bâzı ruhsat sahaları 
baklandaki talebi ile ilgili olarak 4 defa komis
yon kurulduğu ve komisyonun Bakanın görüş
lerine uyması için mükerreren teşkil edildiği 
şeklinde ifade edilsn olay, diğer hususların bir
çoğu gibi, yalan ve hakiki bir uydurmadır. 

Mezkûr şirketin taleplerinden şimdiye kadar 
bir tanesi kabul edilmiştir. O da 9 Şubat 1962 
tarihinde Sayın İnönü Başkanlığındaki İkinci 
Koalisyon Hükümeti tarafından 6/1398 sayılı 
Kararla tasdik edilmiş bulunan 15 milyon Tl. 
sermayeli bir şirketin kurulmasıdır, ki bu kara
rın isabetsizliği, teklif yapan firmanın 25.3.1963 
tarihli kendi yazısı ile bu teklifinden sarfınazar 
etmesiyle sabit bulunmaktadır. 

Binaenaleyh bir takipsizlik de mevzuubahis 
değildir. Müsaadenin verildiği 9 Şubat 1962 ta
rihi ile iktidarı terk etmek zorunda kaldıkları 
13 Şubat 1965 tarihi arasında niçin takibetme-
diklerini C. H. P. iktidarından sormak icabeder. 

Bu firmanın 2 Aralık 1964 tarihinde 90 mil
yon Tl. sermaye ithali suretiyle yeni bir firma 
kurma talebi ise, dikkatlerinize arz ediyorum; 
5 . 4 . 1965 tarihinde A. P. iktidarı zamanında 
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25 . 4 . 1986 tarihli şirket sermayesine 13 mil
yon Tl. ilâvesi ve zenginleştirici tesisleri kurma 
teklifi isa, yine iktidarımız zamanında ve 
9 . 7 . 1937 tarihinde reddedilmiş ve firmanın 
itirazları mercii tarafından kabul edilmemiştir. 

Şimdi T ark Boraks Madencilik Anonim Şir
ketinin münakaşa konusu olan arama, işletme, 
ruhsat veya imtiyaz müracaatları için C. H. P. 
zamanında, 4 ncü Koalisyon zamanında, A, P. 
iktidarı zamanında yakılan muameleleri açıkla
dıktan sonra A. P. olarak tcsbit etmiş bulundu
ğumuz boraks politikasını da sizlere yeniden 
açıklamakta fayda mülâhaza etmekteyim. Sabrı
nızı suiistimal ettiğim inin affmızı rica ediyo
rum. Çünkü meselenin can noktası burasıdır. 

Muhterem senatörler; Mezkûr şirkete 
20 . 5 . 1933 tarihli iktidarımız zamanında 
338D, 3574, 3D45, 4210, 42S2 sayılı 5 aded arama 
ruhsatnameleri 271 sayılı Kanunun 29 ncu mad
desinin âmir hükmüne istinaden usul ve nizam
namelere uygun olarak verilmiştir. 

21/163, 24/184, 24/185, 24/188, 24/189 ve 
24/233 numaralı sahalardald ruhsatlar ise 6300 
sayılı Kanunun 29 ncu maddesine göre sırasıy-
la 9 . 8 . 1959, 12 . 12 . 1953, 12 . 12 . 1959, 
5 . 2 . 1960, 5 . 2 . 19G0, 4 . 11 . 1930, tarih
lerinde 6309 sayılı Kanunun 29 ncu maddesinin 
âmir hükmüne uygun olarak verildiği kayıtlar
dan anlaşılmıştır. 

Mezkûr şirketin bu .ruhsatnameler için 630D 
sayılı Kanunun 43 ncu maddesi gereğince kanu
ni süreleri içinde işletme ruhsat ve imtiyazları 
talebettiğinin doğru olduğunu, biraz evvel yük
sek Heyetinize açıklamış bulunuyordum. Bu 
taleplere göro muhtelif iktidarlar tarafından 
yapılan muameleleri de şimdi açıklamıya de
vam edeceğim. 

24/168 sayılı sahaya, işletme ruhsatı verme 
muamelelerinden en mühimlerinden bulunan 
arza tatbik muamelesi, 24 . 6 . 1965 tarihinde 
4 ncü Koalisyon Hükümeti zamanında 24/184 
ve 24/185 sayılı sahaların arza tatbiki ise 
16 Aralık 1963 tarihinde, 24/188 sayılı sahanın 
arza tatbiki 26 . 12 . 1963 tarihinde ve 24/189 
sayılı sahanın arza tatbiki 19 Ağustos 1964 ta
rihinde, 24/233 sayılı sahanın arza tatbiki ise 14 
Haziran 1963 tarihinde C. H. P. iktidarı ve 
onun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın 
Oral zamanında icra edilmişlerdir. Kanuni iş
lemlerdir. 

Arza tatbik muamelelerinden sonra işletme 
ruhsatı ve imtiyaz verme muameleleri ise şu şe
kilde cereyan etmiştir : 

24/168 sayılı sahalarda imtiyaz verilmesi 
27 . 10 . 1965 tarihinde A. P. iktidarının 2 nci 
gününde hazırlanmış bulunan muamelelerinin 
bir devamı olarak iktidarımızın bakanı tarafın
dan, 24/184 ve 24/185 sayılı sahalar için 5 Mart 
1964 tarih ve 5/11 - 2032 sayılı yazı ile zamanın 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından 
Başbakanlık kanalı ile Danıştaydan istişarî mü
talâa talebedilmiş ve Danıştaym ilgili dairesi
nin 21. 5 .1964 ve Genel Kurulunun 6.7.1964 
tarihli kararlarına uyan idare Türk Boraks Ma
den A. Ş. lehine işletme ruhsallarının verilme
si muamelelerine 23 . 8.. 1964 tarihinde yani 
Sayın Oral'in Bakanlığı zamanında başlamış 
ise de, sahalarda hak iddia etmeye devam eden 
Mehmet Hulusi Ünlüce ismindeki bir madenci
nin Danıştaya müracaatı üzerine iş sürüncemede 
kalmış ve Türk Boraks Maden A. Şirketinin 
26 Ocak 1963 tarihli işletme ruhsatı talebeden 
İsrarlı müracaatı dclayısiyle iktidarımız zama
nında Bakanlıkça yapılan muamelelerin ne ol
duğunu biraz sonra bütün sahalara tatbik edil
miş bulunan bir prensip olarak agıklıyacağım. 

24/188 numaralı sahaya 40 yıl imtiyaz veril
mesi 23 Mayıs 1D84 tarihinde zamanın Bakanı 
Sayın Oral adına Müsteşarı tarafından karara 
bağlanmış bulunmaktadır. 

2-1/189 sayılı sahaya 15 yıl müddetle işletme 
ruhsatnamesi verilmesi 13 Haziran 1C65 tarihin
de 4 ncü Koalisyon Hükümetinin Enerji Baka
nının Müsteşarı tarafından karara bağlanmıştır. 

24/233 sayılı sahaya 40 yıl müddetle imtiyaz 
verilmesi ise 29 . 4 .1964 tarihinde yine C. H. P. 
iktidarının Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Sayın Oral tarafından verilmiştir. Biraz önce 
Sayın Topaloğlu'nun bendenizin dağıttığımı id
dia ettiği belge budur. 

Muhterem senatörler; sizlere bütün iktidar
lar zamanında, demokrasimizin ve Anayasa ni
zamımızın teminatı bulunan hukuka bağlı Dev
let ilkesi içerisinde kanunlara uygun olarak ya
pılmış bulunan muameleleri ve bunların kimler 
tarafından yapıldığını arz etmiş bulunuyorum, 
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Şimdi boraks oyunları yapmakla itham edi
len A. P. iktidarının millî menfaatleri gözetmek 
suretiyle ne yaptığını, neyi sattığını sizlere açık-
lıyacağım. 

iktidara geldiğimiz zaman bütün bu yukarda 
arz edilen muameleler ikmal edilmiş, işletme, 
ruhsat ve imtiyazına bağlanmak tbere iken ikti
darımızın, bizim kanaatimize göre, dirayetli ve 
ileriyi gören politikacının bir örneği olarak 
2 . 7 . 1967 tarihinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakam tarafından tamamı durdurulsun bulun
maktadır. Bu suretle hiçbir talep kesin imtiya
za bağlanmamıştır. (A. P. sıralarından; allnş-
lar) 

Hakikati açıklamak icabederse; bu bir idari 
karardır ve millî menfaatlerimizi gözeterek ce
saretle alınmış bir karardır. Müddei Sayın Oral 
ve arkadaşlarının iddia ettikleri gibi, iktidarımız 
zamanında borakslarımız elden çıkarılma
mış, ama izin verirseniz C. H. P. zama
nında elden çıkarılmaya amade bulunan 
borakslara millî menfaatlerimize uygun olarak 
el konulmuş bulunmaktadır. Bu davranış içeri
sinde bulunan bir iktidara yapılan hücumlar 
muvacehesinde basın toplantısında muhterem 
basın mensuplarına dağıttığımız konulma öezti-
mizin bir asabi ruh haleti içerisinde tanzim edil
miş olduğunu söyliyen Topaloğlu arkadaşıma 
munsif olması lâzımgeldiğini hatırlatırsam her 
halde bunu isabetli telâkki eder. 

İktidarımızın bu idari kararı üzerine Türk 
Boraks Madencilik Anonim Ş. 29 Kaıım 1D66 
tarihli yazısı ile 24/184, 24/185, 24/188, 24/189 
ve 24/168 sayılı sahalarda yeniden yaptığı etüt
lere istinaden, rezervin 41 milyon tona çıktığını 
bildirmiş ve işletme ruhsatı taleplerini tekrar 
ederek 6224 sayılı Kanuna göre yeniden yapa
cakları müracaat kabul edTirse 3 yılda 100 mil
yon Tl. yatıracaklarını, bildirmelerdir. Bakanlı
ğımız buna rağmen rezerv durumunun yeniden 
tesbitini yerinde görerek ve bu tesjitm MTA 
tarafından yapılmasının millî menfaatlere daha 
uygun olacağını düşünerek Ekim 1967 ayında 
Etibankı yukarda zikredilen sahaları da içine 
alan 214 464 hektar arazide sodyum tuzu ara
maya teşvik etmiş ve Etibank 9 . 11 . 1967 tari
hinde 11, 14 .11.1967 tarihinde 96, 16.11.1967 
tarihinde 10 , ve 17 . 11 . 1967 tarihinde 9 ol
mak üzere 126 aded sahada cem'an 214 464 

hektar genişlikteki arazide sodyum tuzları ara
ması için Bakanlığımıza kanunlara uygun ola
rak müracaat edilmiş bulunmaktadır. 

Bu müracaatlar Bakanlığımız Maden Dairesi 
tarafından incelenmiş ve Maden Kanunununda 
gerekli görülen muamelelerin yapılmasına baş
lanmak suretiyle önümüzdeki aylar içinde ara
ma ruhsatların- n verilmesine başlanacaktır. Bu 
sahalar Türk Boraks Madencilik A. Şirketinin 
sahalarını tamamen kapladığından Etibank 
MTA ile işbirliği yaparak süratli bir çalışma 
ile önümüzdeki yas aylarında Türk Boraks Ma
dencilik Şirketinin arama ruhsatnamesini haiz 
olduğu 11 saha ile birlikte mücavir sahaları da 
ihtiva eden 126 sahada sodyum tuzu ararken 
bor tuzlarının hakiki rezerv miktarını da ken
diliğinden tesbit etmiş olacaktır. Bakanlık ve 
bağlı kuruluşlar olarak bu faaliyetin hazırlığı
na hummalı bir faaliyetle bu münakaşalardan 
önce girişmiş bulunmaktayız. 

Muhterem senatörler; 
Hakikaten A. P. İktidarı bir bor tuzu oyu

nu değil, bir bor tuzu plânı yapmıştır. îşte bu 
plân, millî menfaatlerimizin öngördüğü bir plân 
olup, G, H. P. iktidarının ecnebi şirkete ver
mek üzere olduğu imtiyazları durdurma plânı 
ve bu büyük maden rezervlerini Etibanka ka
zandırma plânıdır. Oyun yapmak iktidarımızın 
tevessül edeceği bir hareket değildir. Oyuna gel
memek iktidarımızın hareket tanıdır. Oyuna 
gelme ithamlarını iddia sahiplerine huzurumuz
da ve Türk Milleti huzurunda şerefle ret. ve 
iade ediyorum. A. P. sıralarından, alkışlar) 

Halen, tckrdkman Türk Boraks Madencilik 
Anonim Şirketimin tesbit ettiği 40 milyon tonluk 
rezerv dışında tesbit edilmiş bir rezerv projesi 
de mevcudolmayıp, Maden Dairesinde mevcut 
dokümanlardan istifade edilmek suret-yle MTA 
tarafmdan yapılmış bir rezerv tahmini vardır ve 
bu tahmin bizi 503 milyon tona götürmektedir. 
Hakiki miktarı, biraz evvel arz ettiğim gibi, 
yaz aylarında ortaya çıkacak ve iktidarımızın 
talribcttiği millî menfaatleri en iyi şekilde ko
ruyan politikanın icabı olarak : 

1. Avrupa ve Apya pazarlarına ve ekono
mik imkân ölçüsünde Amerika pazarlarına bor 
cevheri ve mamullerini istikrarlı bir şekilde yer
leştirmek ve dürya tüketiminin büyük bir kıs
mını karşılamak, 
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2. Yerli bor cevheri müstahsıllannı zararlı 
iç rekabetten korumak, 

3. Bu minerallerin en büyük ölçü ve im
kânlarla daha çok mamul halde ihracını sağla
mak, ve 

Bu politikanın tahakkukunu temin için de : 
a) Bor cevheri alıcılarının inhisarından 

kurtulmak ve mamul madde alıcılarının istek
lerini karşılamak ve onlarla doğrudan doğruya 
temasa geçebilmek için Etibankın tesisler kur
man ve tevsii projelerini tahakkuk ettirmesi 
plâna alınmıştır. 

b) Zararlı iç rekabeti, döviz gelirini de ko
rumak amacı ile, önleyici hükümlerin tesisine 
ve tedbirlerin alınmasına teşebbüs olunmuş 
olup, yeni hazırlanan Maden kanunu tasarısında 
276 ncı maddede ihracatçı birlikleri kurulması 
teklifi getirilmiş bulunmaktadır. 

c) Rezervlerimizin âtıl bırakılmasını önle
mek, bulunmuş rezervlerden en büyük ölçüde 
yararlanmak maksadı ile Etibank ve M. T. A. 
kuruluşlarına daha geniş çapta arama ve işlet
me faaliyetinde bulunabilmeleri tedbirleri plân
lanmıştır. 

d) Bor cevherleri üzerinde imletme hakkı 
verilmesi şartlarını, gerek hak iktisabetmiş ve 
gorekss edeceklerin bu P"enel politika istikame
tinde çalışmalarını sağlayıcı şekilde tanzim et
mek ve bu konuda millî yararlara aykırı davra
nışlara müsamaha etmemek istikametinde ted
birler alınmıştır. 

Esasen Meclislerce kabul edilip kanunlaşmış 
bulunan İkinci Beş Yıllık Plânda da bu konuda 
tedbirler vardır. Yüksek manzurunuz bulundu
ğu cihetle, bu tedbirleri ayrıca tasrihe, vaktini
zi almamak için, lüzum görmüyorum. Görülü
yor ki, burun boraks bakımından iktidarımız 
ve büyük Türk Milleti büyük bir oyun karşısın
da değildir. Boraks bakımından bir ovuna gire
cek ve bir oyuna gelecek iktidar yoktur, bu ko
nuda bütün tedbirler alınmış bulunmaktadır. 
Böyle olmasına rağmen memleketimizde millî 
menfaatlere aykırı hareket eden bir iktidar ve 
bir davranış bir Hükümet politikası varmış gibi 
«Kalkın ey ehli vatan» düşüncesi içinde bir ha
rekete geçilme parolasiyle politikalarını tesbit 
edenlerin isabetli yollarda olmadığı açıktır. 

Muhterem senatörler; konunun resmî belge
lere göre memleketimizin gerçek menfaatlerine 

ne derecede uygun bir tatbikat içerisinde oldu
ğunu tesbit etmek bakımından Yüce Senatonun 
bu araştırmayı kabul edeceğini, Hükümet ola
rak, ümidettiğimizi tekrar ifade etmek istiyo
rum. (A. P. sıralarından bravo., sesleri) Kısaca 
bir hususu daha arz etmeme müsaade ediniz; 
Rebii Üiman eserinde Atina ve İsparta muhare
belerini anlattığı sırada şunu ifade ediyor; cen-
gâver îspartalılar Atinalıları mağlûbettikleri 
zaman Atina'ya hâkim bir tepede bir filozofa 
rashyan İspartalı; onun filozof olduğunu anla
dığında; «Bana çabuk adaleti tarif ediniz, yok
sa sizi elimdeki şu kılıçla öldürürüm» deyince 
bir an düşünen Atinalı filozof adaleti şöyle ta
rif ediyor : «Adalet sana yapılmasını istemedi
ğin bir şeyi başkasına yapmamaktır.» İddiacı
lara, bizi boraks oyununa gelmekle i*bam eden
lere millî menfaatleri düşünmediğimizi söyli-
yenlere Rebii Ülman'ın hikpyesindeki adaletten 
ibretle ders almalarını tavsiye ederim. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından, şiddet
li alkış) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Süs iş-
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan arattırma mev
zuunda Meclislerimizin geleneği ve İçtüzüğün 
135 nci madde?!. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Usul 
hakkında. (A. P. den ne usulü, gürültüler) 

BAÇ^IAN — İçtüzüğün 135 nci ma'Mesi sa
rihtir. Arattırma konusu o kadar tatbik edil
miştir İd, «Yüce Senatoda takrir sahipleri» der, 
sonra «Hükümet» der. E<?er &z Hükümetten ev
vel söz istese idiniz sise sös verebilirdim. Hükü
metin konuşmasından sonra oya arz edilir. (A. 
P. sıralarından açacağız araştırmayı, o zaman 
konuşursun sesleri) Mıdde gayst sarihtir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Madde 
gayet sarihtir, «takrir sahipleri» cümlesi var
dır, takrir sahiplerinden birisi de bendenizim. 
Bakanın konuşması esasen bisim istediğimiz 
araştırmaya cevap değildir, eğer adalet isterse
niz söz vermenizi istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Demin de arz ettim. Evvel söz 
isteseydiniz hiç tereddüdetmeksizin verirdim. 
Takrir sahipleri, sonra Hükümet, sonra oy di
yor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Evveli 
sonrası var mı? 
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BAŞKAN — Tatbikat herkesin istediğine 

göre yöneltilemez. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Açık 
madde vardır. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan Genel Kuru-
lumuzdaki tatbikatı bozmıyalım, yüzlerce defa 
uygulanmıştır. Kaldı ki, İçtüzüğümüzde de tak
rir sahipleri, sonra Hükümet, sonra oy şeklinde 
ifade edilmiştir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bâtıl 
makÎ3Ünaleyh olamaz. Yanlış tatbikat. Eğer 
adalet istiyorsanız müsaade edin, konuşalım. 

BAŞKAN — Beyefendi cevap aletcevap de
ğil. Sizin maksadınız arattırma açılmasıdır, Hü-
kümst hakkında. Sayın Bakan beyanda bulun
muş neticeten arattırma anılmasını Genel Ku
raldan rica etmiştir. Meseleyi arz edeceğiz. Si
zin talebinizle Hükümet karşı karşıya değildir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbuİ) — Sayın 
Baıkan.. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arattırma açılıp açılmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Açılmasını 
arzu edenler lütfen ibaret buyursunlar... Açılma
masını arzu edeni3r... İttifakla anılması karar
laştırılmıştır. (Alkışlar) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ha o 
başka. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Bu arada bir takrir var, okutu
yorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Boraks madenleri konusunda Senato araş

tırman hususundaki talebin kabulü halinde, ku
rulacak komisyonun 9 kHden ibaret olmasını 
ve işin ehemmiyeti ve mah'yeti nazarı itibara 

alınarak komisyon görev süresinin 20 gün ile 
tahdidedilmesine karar verilmesini arz ederiz. 

Eskişehir Çanakkale 
Ömer üouzal Nahit Al tan 

BAŞKAN — İçtüzüğümüz hükümlerine göre 
en az üç üyeden kurulur. Müddeti üç ayı geç
memek üz3re tensibedilir... 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Arkadaş
lara böyle dokuzar dokuzar başka başka vazi
feler verirsek Senatoda çalışma imkânı kalmaz, 
biraz asal balım. 

BAŞKAN — Hakikaten Genel Kurula Baş
kanlık Divanı olarak bir hususu arz etmek mec
buriyetindeyim. B?,zı günler çoğunluk sağlana
madığı görülmektedir. Bunun gerekçesi... (A. P. 
sıralarından 5 kişilik heyet kâfi sesleri) 5 ola
rak tasrih ediyor musunuz? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet efen
dim, önergeyi beş üye olarak tashih ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim sayın takrir sahipleri 
9 kişilik tekliflerini 5 kişiye indirmişlerdir. 
Araştırma Komisyonunun 5 kHden müteşekkil 
olmak ve 23 gün içinde meseloyi tahldk etmek 
üzsre kurulması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

G öreği Başkanlık Divanınca gruplara yazı
larak yerine getirilecektir, oranları nispetinde. 

Gündemimizde başkaca görüşülecek bir hu
sus bulunmadığı cihetle 30 . 1 . 1968 Salı günü 
saat 15.00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 17.10 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

22 NCÎ BİRLEŞİM 
25 . 1 . 1968 Perşembe 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Ssnatosu Sivas Üyesi Ri-
fat Öçten'e isin verilmesi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı teskeresi (3/635) 

2. — Cumhuriyet Ssnato3u İstanbul Üyesi 
Fikret Glindoğan ile Giresun Üyesi îhsan To-
paloğlu'nını, Bor madenleri konusunda Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/15) 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

nı 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN ÎŞLER 
17 

A - HAKLARINDA ÎVEDÎLÎK KARARI 
VERİLEN ÎŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

7 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - ÎKÎNOÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
ÎSLER 

BÎRÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 




