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I. — GEÇEN Tl 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Turgut ORAL'a, hastalığı nedeniyle 14 Mart 

1983 tarihinden itibaren 20 gün izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

2. — Turgut KUNTER'in Deniz Kuvvetleri eski 
komutanlarından Emekli Oramiral Celal EYİCİOĞ-
LU'nun vefatı dolayısıyla Danışma Meclisinin, mer
humun ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine sabır, 
metanet ve taziyetlerinin bildirilmesine dair önergesi
nin, Başkanlıkça gereğinin yapıldığı bildirildi. 

3. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikler için 
yapılan seçim sonucunda; 

Anayasa Komisyonuna İbrahim GÖKTEPE'nin, 
Adalet Komisyonuna Bekir TÜNAY'ın, 
Millî Eğitim Komisyonuna Adnan OREL'in, 
Seçildikleri bildirildi. 

II. — GELEN 

Tadanlar 
1. Yurt Yüzey"inde ve Denizlerde Görülen veya 

Ele Geçirilen Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esas
lara İlişkin Kanun Tasarısı. (1/657) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 25.3.1983) (Millî Savunma, İçişleri ve Dış
işleri (Esas), Adalet, Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve 
İskân, Turizm ve Tanıtma ve Malî İşler komisyon
larına : 28.3.1983) 

2. İnsan Kanı ve Kan Ürünleri Kanunu Tasa
rısı. (1/658) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.3.1983) (Sağ
lık ve Sosval İşler Komisyonuna : 29.3.1983) 

3. 1981 yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı. (1/659) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 28.3.1983) (D. M. Hesapla
rını İnceleme ve Sayıştay Komisyonuna : 29.3.1983) 

TANAK ÖZETİ 

4. — 26.4.1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 
Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısının bütün işlere takdimen öncelikle 
görüşülmesi onaylanarak, maddeleri ve tümü kabul 
edildi. 

5. — Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demir Ma
denleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletil
mesini Düzenleyen Kanun Tasarısının tümü üzerin
deki görüşmelere devam edildi. 

30 Mart 1983 Çarşamba günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Turhan GÜVEN 
iBaşkan 

©aişlkanvelkil'i 
A. Güngör ÇAKMAKÇI Ali Nejat ALPAT 

Kâtip Üye (Kâtip Üye 

KÂĞITLAR 

Teklif 
4. Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven

lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERS'IN'in, 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 49 uncu Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi. (2/106) (Başkanlığa geliş tarihi : 
29.3.1983) (Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonuna : 30.3.1983) 

Rapor 
5. Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi 

Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Ko
misyonu Raporu.. (1/592) (S. Sayısı : 345'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1983) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisinin 77 nci Birleşimini açıyonun. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Görüşmele
re başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Tasarlayarak adam öldürmek suçundan ölüm 
cezasına hükümlü Ahmet ERHAN hakkındaki da
va dosyasının Millî Savunma Bakanlığına tevdi edil
mek üzere iadesine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/552) 

BAŞKAN — Gündemin sunuşlar bölümünde Baş
bakanlık tezkeresi vardır. Okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 17.3.1983 gün ve 19-301-06405 sayılı yazı

mız. 
1. Tasarlayarak adam öldürmek suçundan ölüm 

cezasına hükümlü Ahmet ERHAN hakkındaki dava 
dosyası, ilgi yazımız ekinde gereği yapılmak üzere su
nulmuştur. 

2. Hükümlü vekili Avukat Şeref ŞENDURAN 
«Yargılamanın Yenilenmesi» talebinde bulunduğun

dan hükümlüye ait dava dosyasının Millî Savunma 
Bakanlığına tevdi edilmek üzere Başbakanlığa iade 
edilmesini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
2. — İbrahim KÖKTEPE'nin Bütçe - Plan Ko

misyonundan çekildiğine dair önergesi. (4/56) 
BAŞKAN — Sayın Göktepe'nin; İçtüzüğün 19 un

cu maddesine göre, Bütçe - Plan Komisyonundan isti
fa ettiğine ilişkin yazısı vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe - Plan Komisyonu üyeliğinden istifa ediyo

rum. 
Saygılarımla arz ederim. 

İbrahim GÖKTEPE 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Bor, Kömür, Asfattk, Fosfat, Demir, Ma
denleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletil
mesini Düzenleyen Kanun Tasarısı ve İktisadî İşler 
Komisyonu Raporu. (1/118) (S. Sayısı : 184'e 1 inci 
ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemin kanun tasarı 
ve teklifleri ile komisyonlardan gelen işler bölümüne 
geçivoruz. 

Geçen Birleşimde, Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, 
Demir, Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddeleri
nin İşletilmesini Düzenleyen Kanun Tasarısı ve tkti-

(1) 184'e 1 inci ek S. Sayılı Basmayazh 28.3.1983 
tarihli 76 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

sadî İşler Komisyonu Raporu üzerinde görüşmelere 
başlamış idik. Bu ana kadar, bazı arkadaşlarımız, Ta
sarının tümü üzerindeki konuşmalarını tamamlamış 
bulunmaktadırlar ve geriye de henüz konuşmayan 
dokuz arkadaşımız bulunmaktadır. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet lütfen yerlerini 
alsınlar efendim. 

Komisyon ve Hükümet hazırdır; görüşmelere de
vam ediyoruz. 

Söz sırası Sayın Pamak'da... 

KAMER GENÇ — Efendim, söz sırasının Sa
yın Hidayet Uğur'da olması lazım. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Sayın Haznedar ile 
Sayın Pamak söz sıralarını değiştirmişlerdir; İçtüzüğe 
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uygundur, söz sırası Sayın Pamak'dadır. Sayın Uğur' 
un söz sırası bilahara. 

Buyurun Sayın Pama'k. 
MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demir Madenleri ile 

Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini Dü
zenleyen Kanun Tasarısının tümü hakkındaki görüş
lerimi mümkün olduğu kadar genel iktisadî şartlar 
çerçevesinde özetlemeye çalışacağım. 

2172 sayılı Madenlerin Devletleştirilmesini Sağla
yan Kanun, devletçilik özentisi ile iktisadî bünyemiz
de büyük yaralar açan bir zihniyetin, iktisadî olma
yan ve fakat kesinlikle ideolojik olan bakış açısı içe
risinde çıkarılmıştır. Bu Kanunla üretimin artırılması 
bir vana; azalması temin edilmiş ve devletleştirilen 
işletmeler, diğer KİT'lerde olduğu gibi, süratle mili
tanlarla doldurulmuştur. Gavet şuurlu bir şekilde ve 
bilerek bu olumsuz neticelerin ortaya çıkmasına se
bep olan kafalar, yıllardır işletilemeyen ve Türkiye'
mize milyarlara mal olan acıklı tabloyu maalesef bir 
zafer tablosu olarak görmek ve göstermek istemekte
dirler. 

Muhterem üyeler; 
Türkive'de her sahada anarşi vardı 12 Eylül ön

cesinde. Gönül isterdi ki, iktisadî sahada anarşi mey
dana getirerek, özel teşe'bbüs ruhunu öldürerek, mil
lî menfaatlerimiz ölçüsü dahilinde istifade edebileceği
miz yabancı sermayeyi teirgin ederek, Türk Devleti
ne olan güveni sarsan ve iktisadiyatımıza milyarlarla 
ölçülemeyecek zararlar veren kişilerden de hesap so
rulsun. Biz burada onların açtığı yaraları kapatmaya 
çalışırken; şimdi onların yaptığı yanlarına kâr mı 
kalacak?... 

Özel sektörün tedirgin edilmesinin, Devlete gü
venin sarsılmasının vebal yüklü faturasının ödendiği 
bu tecrübelerden sonra, Devlete olan güveni tekrar 
sarsmayacak ve 'heran devletleştirme korkusu ile özel 
sektörü tedirgin etmeyecek, rejimin de teminatı ola
cak hükümetlerin Türkiye'de iktidar olmalarını dile
yerek, meselenin kısa bir tahlilini yapmak istiyorum. 

Değerli üyeler; 
Tamamen ideolojik gayelerle çıkarılan ve milleti

mize çok pahalıya mal olan 2172 sayılı Kanunun uy
gulamasının, üretimin düşmesi, döviz girdilerinin 
azalması, özel sektör üzerinde tereddüt, baskı ve 
çekingenliğe yol açması sebebiyle iktisadî açıdan 
olumsuz bir sonuç verdiğinin Tasarı gerekçesinde 
açıklanmasına ve yine bu sebeplerle 2172 sayılı Ka

nunun kaldırılması gerektiğinin belirtilmesine rağ
men; Tasarı, maden türü ve saha bazlarında daha 
şümullü ve kalıcı ve maalesef özel sektör üzerindeki 
tedirginliği devam ettirecek, devletçe işletme esası 
getirmektedir. Yani, büyük huzursuzluk kaynağı olan 
ve Türk madencilik sektörünü öldüren 2172 sayılı 
Kanun, şeklen kaldırılmakta; aslında ise, esprisi ve 
şümulü daha geniş bir şekilde muhafaza edilmek is
tenmektedir. 

12 Eylül 1980 Harekâtından evvel 1975-1979 se
neleri arasında memleketimiz madenciliğinin içinde 
bulunduğu durum hiç parlak olmadığı gibi, düzele
ceğine dair bir emare de mevcut değildi. O senelerde 
maden ihracatımız, tüm ihracatımızın % 6-8'i olup, 
Gavri Safi Millî Hâsılada maden gelirlerinin oranı 
% 2 civarında idi. Muayyen çevreler, maden sektörü
nün içinde bulunduğu 'bu durumun müsebbibi olarak 
özel sektör madenciliğini göstermek istemişler, yap
tıktan etkin propaganda ile bunda muvaffak olmuş
lardır. Aslında, iktisadî hiçbir yönü olmayan, doktri-
ner bir hava taşıyan 2172 sayılı Kanunun çıkarılma
sı, sokaktaki adamdan üniversite hocalarına kadar, 
herkes tarafından bir ekonomik kurtuluş gibi görün
müştür. Yapılan propagandalar esnasında, bir televız-
von yayınında Seyitömer Kömür îşletmesi, bir Dev
let işletmesi olmasına rağmen, kötü çalışmalara mi
sal olarak, özel sektör madenciliği gibi gösterilmiştir. 
Halbuki, maden sektörünün içinde bulunduğu duru
mun müsebbibi Devlettir. Devlet, kendi elindeki bü
vük rezervleri çalıştıramadığı gibi, özel sektör ma
denciliğini kontrol vazifesini de yapamamıştır. 

Bu noktada, şunu kesinlikle belirtmek isterim ki, 
Devleti sevmekle ekonomide devletçiliği karıştırma
mak gerekir. Devletim için canımı vermeye her za
man hazırım; ama devletçi ekonomik sisteme de şid
detle karşıyım; çünkü bunun başarılı olmadığı ve dev
letleri ülkeleri kalkındıramadığı ve daha ileri seviyele
re götüremediği bir gerçektir. Bütün ülkelerde bunun 
acı gerçekleri yaşanmaktadır. Özel sektörü kötüleye
rek ve karalayarak hiçbir müspet netice alınamaz. 
Devletin kontrol görevini yerine getirememesinden 
dolayı, bütün özel sektör madenciliğini kötülemek son 
derece yanlıştır. Partiler iktidara geldikleri zaman 
KİT'leri kendi partizanlarıyla doldurmuşlar; mali
yet yükselmesine ve randıman düşüklüğüne sebep ol
muşlardır. Bir örnek vermek icap ederse, 1 ton de
mir elde etmek için Japonya'da 3-3,5; Batı Avrupa 
ve Amerika'da 4-5 saat işçilik lazım gelirken, isken
derun Demir - Çelik Fabrikalarında bu rakam 147 
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saate baliğ olmuştur. TKt Zonguldak Kömür İşlet
melerinde işçi randımanı, vardiyada yarım tonun al
tında iken, başka memleketlerde 3-5 ton civarında
dır. 

Bu randıman düşüklükleri, işçilerimizin kabiliyet-
sizliklerinden ziyade, hükümetlerce işçi kadrolarının 
militanlarla doldurulmasından doğmuştur. Maden 
sektöründeki KİT'ler, isimlerine yakışır şekilde ikti
sadî bir çalışma içinde olsalardı, madenlerin Devlet 
eliyle işletilmesini tenkit etmek mümkün olmazdı. 

Devlet işletmelerine nazaran daha iktisadî çalışan 
özel sektör madenlerini, kendi elindeki büyük rezerv
leri çalıştırmaktan aciz, Devlet müesseselerine kat
makla hiçbir netice alınamayacağı aşikâr iken, muay
yen çevreler 2172 sayılı Kanunun çıkarılmasını bü
yük bir muvaffakiyet ve bir zafer gibi göstermişler
dir. 

.Devletin elinde başlatılmış; fakat bir türlü tamam
lanmayan veya tam kapasiteye erişmemiş bir sürü 
proje varken, yeni yatırımlar icap ettiren bir ameli
yeye girişilmesi, memleketi iktisadî bir girdaba sok
maktan başka, nasıl tasvip edilebilir. • 

İsimleri daha önce Sayın Doğan Gürbüz arkada
şımız tarafından belirtilen, eski kıymetleri ile 50 mil
yar liranın üzerindeki bu projelere layıkıyla eğilinsey-
di, o senelerdeki döviz sıkıntısı içinde takriben 700 
milyon dolarlık ithal ikamesi veya ihracat elde edile
cekti. 

Görülüyor ki, Kanunun hiçbir iktisadî yönü yok
tur; birtakım doktrinlerin tatbik edilmesi istenilen se
nelerde çıkarılan ilk kanundur. 

Zaten 6309 sayılı Maden Kanunu iyi çalışmayan 
madenlere verileri hakların geri alınmasını öngördü
ğüne göre, böyle bir kanuna lüzum da yoktur. Ma
denlerin özel sektörce iyi çalıştırılmadığı veya sömü-
rüldüğü iddiası ise, Devletin kontrol vazifesini yap
madığını ikrar etmektir. 

Yapılacak tek iş, 6309 sayılı Maden IKanunu ile 
birlikte çıkarılması icap eden Teşkilat IKanununun 
hazırlanarak, Maden Dairesi Başkanlığına şahsiyet 
kazandırmak ve tüm madenleri layıkı ile kontrol et
mekten ibarettir. 

Kanunun çıkarılmasına gayret gösteren çevreler, 
Devletleştirme esnasında da haksız muameleler yap
mışlar ve bundan zevk duymuşlardır. Milyonlarca li
ralık yatırımlar kıymetlendirilmemiş, şahsî emeği ve 
büyük güçlüklerle maden aramış ve işletme açmış 
olan özel sektör; Kanunda öngörülen haklarını bile 
alamamıştır. 

Maden aramalarının özel sektöre açılması eski bir 
keyfiyet değildir. Bugün orta yaşını geçmiş bütün ma-
denciler bunu yaşamışlardır. 1935 senesinde MTA 
Enstitüsü kurulduğu zaman, bir maden envanteri ya
pılarak, madenler dört gruba ayrılmışlardır. Bunlar; 
1. Devletçe işletilecek madenler, 2. Devletçe aran* 
ması icap eden madenler, 3. Özel sektörce aranabi
lecek madenler, 4. Kıymetsiz zuhurlar. 

özel sektör, Devletçe işletmeye layık bulunma
yan ve aramalara açılan sahalarda büyük risklerle ara
ma yaparak, rezervler bulmuş ve işletmeler açmıştır. 
İşte, 2172 sayılı Kanunla göz dikilen madenler, Dev* 
letin vaktiyle kendi işletmesine layık bulmadığı ma
denlerdir. 

Kanunu çıkaran çevreler, Kanundaki Anayasaya 
ters düşen maddelerden kendileri de korkarak, ka
nunun tatbiki ile birlikte Devletçe birtakım acil ve 
yersiz yatırımlara girmişlerdir. Bunun en büyük se
bebi, Anayasa Mahkemesinin kararına tesir etmek, 
Kanunun Anayasaya uygun bulunmadığı takdirde 
Devletin çok büyük zararlara gireceğini göstermek
tir. Hatta o zamanki bakan, Anayasa Mahkemesinde 
murafaa olmadığı halde, özel olarak izahat vermiş
tir. Aslında bir tarafın dinlenmesi icap ediyorsa, bu
nun mağdur taraf olması daha doğru değilmiydi?.. 

2172 sayılı Kanun dört seneye yakın bir zaman
dır yürürlüktedir. 12 Eylül 1980'den beri memleketi
mize huzur gelmiş, eskisinden biraz daha iyi bir iktisa
dî döneme girmiş bulunmaktayız. Buna rağmen, Dev
letleştirme Kanununun, maden sektörüne hâlâ bir 
ilerleme getirmemiş olması nasıl izah edilebilir?.. 

1981 senesinde maden ihracatı memleketteki ih
racat patlamasına rağmen, 223 milyon dolarla 4,7 
milyar dolarlık tüm ihracatın % 4,75'ine düşmüş
tür. Gerçi dünyada satış ve talep bakımından bir ge
rileme olmuştur. Buna rağmen, mesela dahilde tüke
tilmeyen düşük kalorili linyit ihracatı devletleştirme 
sebebiyle durmuştur. 

Devletçe bir projeye bağlanmamış ve çalışmaya 
geçmemiş madenlerin iadesi muhakkak şarttır. Devle
tin doğru veya yanlış yapmış olduğu büyük yatırım
ları sebebiyle madenlerin tamamen iadesini istemek 
de doğru olmaz kanaatindeyim. Mamafih madeni 
devralan müessesenin muvafakati ve yapılan yatırım
ların ödenmesi şartı ile bu madenler de iade edilebi
lir. 

Madenlerin iadesi esnasında özel sektörün iyi bir 
şartnameye bağlanması da unutulmamalıdır. Ayrıca, 
devletleştirme tatbikat ı esnasında yapılan haksız 
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muameleler düzeltilmeli ve madencilik tarihindeki bir 
devr-î fıtrat kapatılmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Pamak, konuşma süreniz dol
muştur; lütfen bağlayınız efendim. 

MEHMET PAMAK — Teşekkür ederim Sayın 
Başkanım, bağlıyorum. 

Tasarının bahsedilen hatalı yanları mutlaka dü
zeltilmelidir. Hiç olmazsa bir kısım madenlerin ia
desi ile Devletştirme Kanununun yürürlükten kaldı
rılması, bundan sonraki özel sektör faaliyetlerine ve 
şimdi davet edilmeye haşlanan yabancı sermayeye bir 
teminat teşkil edecektir. 

Bu sebeplerle, 'bütün demir sahalarının isteyen es
ki sahiplerine iadesinin kabulü ve Tasarıda bu yön
de değişiklik yapılmış olması isabetlidir. Çünkü, de
mir bir ihraç metaı olmayıp, alıcısı Demir ve Çelik 
tşletmesidir. Satış fiyatı da bu kuruluş tarafından 
tespit edilmektedir. 

©or sahalarının Devletçe işletilmesine gerekçe ola
rak, sadece dünya tekeli karşısında satışların tekelden 
yapılmasının büyük faydalan gösterilmektedir. Bu 
gerekçe, sahalara Devletçe el konulmadan da karşı
lanabilir. Nitekim, Geçici Komisyonumuz buna sa
tışı Devlet tekeline vererek çözüm getirmişti. 

Linyitlerin devletleştirilmesine gerekçe olarak da, 
sadece termik santralların ihtiyacının karşılanması gös
terilmektedir. Bunun için de Devlet işletmeciliği şart 
değildir. Hatta sakıncalı hile olabilir. Halbuki, linyit 
sahası sahiplerine yıllık üretim hedefi verilerek ve 
hatta ocak başı teslim fiyatı dahi tespit edilerek bu 
konuya daha uygun hir çözüm getirilebilir. 

Bu konularda, Devlet Planlama Teşkilatı, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlıkları da aynı şekilde görüş vermiş 
bulunmaktadırlar. 

Nihayet, buna destek olacak bir uygulama TEK 
Kanunu ile getirilmiştir. Özel sektöre elektrik üret
me izni verilebilmektedir. 

Rejimimizin yara almaması, iktisadî durumumu
zun ve özellikle ihracatımızın daha iyiye gitmesi, st
ratejik önem taşıyanlar dışındaki madenlerimizin özel 
sektörün ciddî katkıları ile en verimli şekilde işletil
mesini temin edecek ve Devlete güveni yeniden te
sis edecek, en doğru yolun bulunması temennisi ile 
Yüce Meclise saygılarımı arz ediyorum. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. 
Söz sırası Sayın Hidayet Uğur'un, buyurun efen

dim. 
HÎDAYET UĞUR — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 

Bu Kanun Tasarısının maddelerine girmeden ge
nelde bazı noktalara değinmek ihtiyacını duyuyo
rum, 

Madenlerin işletilmesinde karma ekonominin ge
reği açık olduğundan bu nokta üzerinde durmayaca
ğım. Yurdumuz maden bakımından çok zengin olup, 
her iki kesime imkânları dahilinde çok iş düşmekte
dir. 

Ancak, rasyonel ve planlı bir işletme yapılabilme
si için, Devletin her şeyden evvel, çeşitli madenleri
mizin rezerv durumlarını, her birine olan ihtiyacı, 
pazarlama olanaklarını ve buna ıgöre de üretim sevi
yelerini ve belirli zamanlarda üretim hedeflerinin ger
çekleştirilmesi için lüzumlu sermaye ve diğer olanak
ları tespit etmesi ve karma ekonomi esaslarına uygun 
olarak işletme faaliyetlerini düzenlemesi, destekleme
si ve kontrol etmesinde zorunluluk vardır. 

Tahsisler yapılırken de stratejik maddeler, kamu 
yararı, yatırım ve işletme olanaklarının önplanda 
göz önünde tutulması ve rantabl bir işletme zaruri
dir. 

Bütün bu esaslara isnat edilmedikçe, 'bugün oldu
ğu gibi, herkes işin kaymağına yönelir ve kişi çıkar
ları önplana geçer. Bunun en belirgin örneği Bor tuz
larının işletme ve satışlarındaki geçmiş durumdur. 

Memleketimizde birçok madenler kazma-kürek-
le çıkarılmaktadır, özel sektörün yatırımını bekle
mektedir; ama bu sektör bugün yatırım yapacağı yer
den hemen büyük kârlar bekleme zihniyeti içinde 
olursa, bu sahada yurt yararına iktisadî gelişmeden 
söz edilemez. 

Plana dayanmadıkça kamu ve özel sektör tartış
masına son vermek de olanaksızdır. Halbuki, karma 
ekonomide bu sektörler birbirlerini destekleyecek ve 
tamamlayacak yönde gelişme zorundadırlar. Her şe
ye Devletin el atmaya kalkışması prensibe aykırı ola
cağı gibi, Devlet sektörünü rakip gibi görmek ve 
onun elindekini alma çabasına girişmek ve bunu sağ
lamak için onu gerçek dışı kötüleme yolunu seçmek 
de gayeye ters düşer. 

Bu Kanun Tasarısının gerekçesinde, Devlet sektö
rünün başarısızlığı sergilenmek istenmiştir. Devir ge
rekçesi bu olursa, gerçeklere göz atmak gerekir. 

Hangi işletme başladıktan kısa bir süre sonra kâ
ra geçebilir?.. İktisadî tedbirler paketi üzerindeki ten
kitlere karşı yeterli süre sonunda dahi, zaman gere
ği ileri sürülürken, maden işletmesinde etkin faktör
ler dikkate alınmadan tenkitlere girişilmesi dikkate 
değer bir çelişkidir. 
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Kamu sektörünün devarldığı ocakların acıklı du
rumunu ıslalh gereği malûmdur. Buralardaki araç ve 
gereçler, bilinen nedenlerle ayrı firmalar üzerine ka
yıtlı olduklarından yeniden temin ihtiyacı olmuştur, 
bu maksatlarla yatırımlar yapılmıştır. 2172 sayılı Ka
nun çıktıktan sonra, Devlet sektöründen üretimi tek
rar almak için, burada ayrıntılarına girmek istemedi
ğimiz çeşitli çabalar, kösteklemeler, hatta değişen ik
tidarın. Kanunun tatbikatını durdurma teşebbüs ve 
faaliyetleri, çalışmalara destek değil, engel olmuştur. 

'Bütün bunlara rağmen, fiilen devralınmış uçaklar
daki üretim, kısa süre sonunda artarak devam etmiş
tir. Devlet sektöründeki idareci, teknisyen ve işçiler 
yurt sevgisi ve görev duygusu içinde çalışmakta ve 
başarılı olmaktadırlar. Kişisel çıkar değil «Aferin» 
bile beklememektedirler. Yalnız görevini daha iyi ya
pabilmek için, siyasî baskılardan korunma ve nitelik
li adam kullanma, prim verebilme gibi yetkilere sahip 
olma şeklinde destekler beklemektedirler. 

Devlet müessesesinden, Devlet, istihsal vergisi alır
ken, diğer taraftan ithalat ile meydana gelen güçlük
ler yerine, çıkardığı malın değerlenmesini ister. Bu 
sektör, köstebek usulü işletme yapmıyor, zayıf da
marları bırakıp, yurt hazinesini toprağa gömmüyor, 
yalnız kâr zihniyetiyle tahripler yapmıyor; işçisine, 
personeline sahip çıkıyor. Başarısızlıkla itham etme
yip, gereğince destekleyelim. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet şikâyet etmez ve 
noksanlıkları varsa tedbir alıp giderir. 

Halbuki Tasarı gerekçesinde, 1978'de ocaklar Dev
letleştirilecek diye «Ne çıkarılırsa kârdır.» düşünce
siyle yapılan istihsal rakamları verilerek, daha sonra
ki beklenen düşüşlerde kamu sektörünün bu dönem
de istihsal edebildiklerinin yekûnları, Devlet sektörü
nün başarısızlığı gibi (görünmektedir. 

Geçici Komisyonun gerekçeye dayalı raporunda 
(Altını çizerek okuyorum) «Birçok madenin ve alan
larının tamamen Devlet tekeline geçmesi gibi, ulusal 
çıkarlarımızla ve ekonomik gerçeklerle bağdaşmaya
cak bir durumun ortaya çıkmasından endişe edilmiş
tir.» ifadesini anlamak mümkün değildir. IBurada tef
sire olanak yoktur. Şunu ifade edeyim ki, endişe edi
lecek bir husus varsa, kazanç hırsı ile durumu göre
meyecek hale gelenlerin faaliyetleri olabilir. 

Sırası gelmişken, duyduğumuz önemli bir nokta
ya da değinmek isterim: Yalnız, birkaç maddenin ka
mu sektörünce işletilmesi lüzumunu ideolojik neden
lere dayamak mümkün olmadığı kadar, tehlikelidir-
de. Güzel şeyler ve dürüst kimseler, beğenilmeyen ide

olojiye mal edilirse, onu kıymetlendirmekten başka 
bir işe yaramaz. IBu gibi beyanlar, aklına veya işine 
gelenler tarafından yapılırsa, bilmeden ters etki ya
par. Bu konular, Devletin ilgili üst kuruluşunca dü
zenlenir. Bizde ideolojik tartışma konusu esasta yan
lıştır. Ayrıca, yanlış yolda selam vasıtası olarak da 
kullanılır. Böyle bir derdimiz olmaması gerekir; ama 
bu husus konumuz dışında olduğu için bırakıyorum. 

özel sektöre gelince: 
Üretim ve pazarlama faaliyetlerine burada değin 

mek olanaksızdır Ancak bir noktaya değinmek iste
rim: Kanunda hüküm bulunduğundan, Devletin kont
rol ederek, tahripkâr ve kanunsuz işletmeleri kapat
ması imkânının bulunması nedeniyle bu konuda özel 
sektörün suçlanamayacağını duymak üzücü olmakta 
dır. Devleti oluşturan, kuruluş ve fertlerin dürüst 
hareketleri esastır. Aksi halde olanaksızlıklar orta
mında, Devletin şeklen görünse de gerçekte ne hale 
geleceği kolayca tasavvur edilebilir. 

Böyle bir düşüncenin, çoğunluğu teşkil eden dü
rüst ve kendi işinde olan özel sektörü de üzeceği ka
naatindeyim. Gayrî ahlakî faaliyetlerin ne özürü olur, 
ne de savunması. 

Devletimiz asırlar boyunca özel sektöre önem ver
miştir. IBu sektör de iktisadî gelişmede büyük rol oy
namış, Devlet babadan sonra ikinci bir baba gibi faa
liyet göstermiş ve sevilmiştir. Bugün de istenilen ye
gane husus, bu sektörün kısmen de olsa «Hep bana» 
demeden dürüst hareketi ve çalışmasıdır. Böylece 
başarıya ulaşabiliriz. 

Görüşülmeye başlanan Kanun Tasarısı da çıka
caktır. Yeterki devir şeklinden ziyade, Devlet ve özel 
sektöre, ihtiyaca uygun tahsisler yapılabilsin. özellik
le, Devletçe işletilmekte olan demir madenlerinin de 
işletilmeye devamı, kömür konusuna açıklık getiril
mek üzere; taşkömürü istihsalinin sürdürülmesi, lin
yit için Devletin nâzım rol oynayacak olanakları da 
elinde tutması, tarım sektöründe yurt çapında önem 
taşıyan fosfat madeninin Devletçe ve Devlet kontro
lünde diğer sektörlerin de imali ile sağlanması. 

Devletleştirmedeki gaye, ihtiyacın sağlanması im
kânları düşünülerek, Devlet işletmelerine ortak karış
tırılmaması ehemmiyet arz eder. 

BAŞKAN — Sayın Uğur, süreniz dolmuştur, 
lütfen bağlayınız. 

HİDAYET UĞUR — Topluyorum Sayın Başka-
kanım. 

Diğer taraftan, Meclise gelen çeşitli tasarılarda, 
haksızlıkların düzenlenmesi ve kıdem verilmesi gibi 
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konularda da bütçe ve malî imkânsızlıklar karşımıza 
çıktığına göre, çeşitli ödemeler, iyi incelenerek, hatta 
geleceğe matuf hayali kârların ödemelere dahil edil
mesindeki bonkörlüklerin önlenmesi lüzumu belir
mektedir. 

Başarı dilekleriyle saygılarımı sunarım (Alkışlar). 
BAŞIKIAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Sayın üyeler, Sayın Aksoy'un bir yeterlik önerge

si var. Yalnız maddelere geçilmesi hususundadır. Bu 
nedenle ben onu yeterlik önergesi olarak kabul ede
miyorum. «Maddelerin müzakeresine geçilmesini» 
derler. Bunun, kifayeti müzakere olarak kabul edil
mesi mümkün değildir. iBu nedenle yeniden düzen
lerlerse işleme koyarım. 

ALÂEDDtN AKSOY — Kifayeti müzakere ta
lep ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz o biçimde anla
yamıyorum. O biçimde gönderirseniz, ona göre lehin
de aleyhinde görüşme açarım. 

AYHAN FIRAT — Sayın IBaşkan, söz hakkı 
olanları okur musunuz?. 

'BAŞKAN — Efendim, söz hakkı olanları okuduk. 
Ayrıca yeniden okumaya gerek yok Sayın Fırat. 

AYHAN FIRAT — Benim var mı efendim?.. 
BAŞKAN — Sıranız geldiğinde konuşup konuş

mayacağınızı bildireceğiz efendim. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Bilindiği üzere, madenler doğada bol olmakla be

raber, sarf edildiklerinde yeniden yerlerine konulama
yacak nitelikte, tükenebilir doğal kaynaklardır. 

Madenler, sanayi girdisi ve enerji kaynağı olarak 
çağımızda, insan yaşamında, insan hayatına eşdeğer 
nitelikte bulunmaktadırlar. İnsanlığın yaşamı ve sü
rekliliği, madensiz düşünülemez. O halde bu kadar 
önemli konularla ilgili bu Tasarı hakkında karar ve
rilirken, düşünce beyan ederken olaya hangi açılardan 
yaklaşmamız gerektiğinin iyice saptanması icap eder. 
Acaba madenlerin devlet veya özel sektör eliyle iş
letilmesi konuya çözüm getirecek midir? 

Kanaatimiz odur ki, olayı bu basit zemine çeke
rek, münakaşayı bu noktada toplamaya çalışmak ka
sıtlı olarak konuyu saptırmaktan başka bir şey değil
dir. Aydınlanması veya çözümü gereken en önemli 
olay, madenlerimizi milletimiz ve ülkemiz yararına 
en uygun, en iyi biçimde kullanmamızdır. Madenle
rimizi sömürü ve istismar konusu yapmadan bu doğal 
servet ve kaynaklarımızı ulusal çıkarlarımız doğrul

tusunda işletmek ve değerlendirmektir. Artık kulla
nımlarında yalnız bizlerin değil, gelecek nesillerin de 
hakkı olan madenlerin tükenebilir nitelikleri de göz 
önünde tutulmak suretiyle hükümetlerin dahi kısa va
deli ekonomik hesapları uğruna üzerlerinde oynama 
yapamayacakları ulusal madencilik politikasının oluş
turulması zorunludur. Yoksa dört, beş yılda bir «Ma
denlerimizi devlet ya da özel sektör mü işlesin?» mü
nakaşalarıyla zaman geçirir ve madenleri bir devle
te, bir özel sektöre verirsek, geçmiş uygulamalarımız
da da görüldüğü gibi, bu servetlerimizin büyük bir 
kısmını heba eder, suya atmış oluruz. 

Ne olmalıdır ulusal madencilik politikamız? On 
dakikalık bir süre içinde bu konuya değinmek veya 
bilebildiğimiz önerileri öne sürmek elbette ki mümkün 
değildir; ama bu konunun devlet görevi olarak ilgi
lilerce işlenmesi gerekir. 

Bu kısa girişten sonra getirilen Tasarı ile yapılan 
konuşmalara değinmek istiyorum: 

Hükümet Tasarısında, fosfat ve taşkömürünün iş
letmesinin yalnız devlete ait olması öngörüldğüğü 
halde, Sayın Komisyon, ulusal ekonomimiz için bu 
iki çok önemli madenin özel sektöre devrini kararlaş
tırmıştır. Bugün petrolden sonra gübreye en çok dö
viz harcadığımız bilinmektedir. Fosfat, tarımın ve 
taşkömürünün ise, sanayiin çok önemli birer girdile
ridir. Acaba Sayın Komisyonumuz hangi temel dü
şünce ile bu yolu seçmiştir? Burada açıklanmalıdır. 
Komisyon raporunda bu konuda hiçbir açıklama bu
lunmamaktadır, 

Hükümet Tasarısının gerekçesi ile Tasarının mad
deleri arasında çelişkiler bulunmaktadır. Gerekçede, 
«Devlet kuruluşlarınca işletilmesine karar verilmeyen
lerin iadesi öngörülmüştür.» denildiği halde (sayfa 3, 
paragraf üçte) TKt'nin işletmekte kararlı olduğu ve 
Hükümete bildirdiği 21 adet linyit sahasının Tasarı 
içinde yer almaması bunun delilidir. Ayrıca, Hükü
metten (bizim duyduğumuza göre) TKÎ birtakım ta
leplerde bulunmuştur, demiştir ki, «Şu sahalarda 
santral yapılmıştır, kömüre bağlı enerji santralları ya
pılmaktadır. Şurada birtakım yatırımlarımız vardır.» 
Bunlar niye Hükümet Tasarısında yer almamıştır? 
Onu öğrenmek istiyoruz. Zamanımız yeterse, ayrıca 
bu listeyi de sizlere okuyacağım. 

Biraz da şimdi 2172 sayılı Yasa ve bu Yasaya 
yöneltilen tenkitlere değinmek istiyorum: 

2172 sayılı Yasanın ne olduğu, şanssız, ideolo
jik olup olmadığı gerekçesinin ve maddelerinin okun
masıyla açıkça görülmektedir. 
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Değerli üyeler; 
Burada, bu Tasarı üzerinde konuşma yapan üye

lerimizin hiçbirisi bu Tasarı ile getirilen sistemi in
kâr etmediler: «Bu Tasarı ise, 2172 sayılı Kanunla 
getirilen bazı esas prensibi kabul ediyor; ama bazı 
değişiklikler içeriyor.» Bu bir tenakuzdur. 2172 sayılı 
Kanunu ideolojik, memleket menfaatına aykırı bir 
Jçanun olarak bir yandan kabul ederken, öte taraf
tan bu Kanunun sfctemini kabul etmek arasında tam 
bir tenakuz ve büyük bir aykırılık bulunmaktadır. 

Birçok hukuk sistemlerinde olduğu gibi, 1961 
Anayasasında da madenler özel mülkiyet konusu ka
bul edilmemiş, yalnız aranıp işletmesine ve çıkarılıp 
yararlanılmasına izin verilmektedir. Verilen bu izin 
idarî niteliktedir. İdarî izinlerin belirli hukuk kural
ları içinde geri alınmasında isabetsizlik yoktur. Esas 
ha'k sahibi olan devletin, evvelce yasa ile devrettiği 
bazı haklarını yine bir yasa ile ve kazanılmış hakla
rı da ihlal etmeden geri alması hususunda • çıkarılan 
kanunun hangi şanssızlığından, hangi millî çıkarlara 
aykırı olduğu yönlerinden bahsedilebilir? Ben bunu 
anlamadım., 

12 Eylülden önce, bir siyasî parti, parti seçim 
bildirgesinde, «iktidara geldiği takdirde madenlere 
evvelce verilen izinleri kaldıracağını vaad ediyor ve 
halk kendisini hükümet kurabilecek miktara yakın 
bir çoğunlukla oy veriyor ve ondan sonra halkın ger
çek temsilcilerinin halkın arzu ve istekleri doğrultu
sunda çıkardığı yasa burada yeriliyor. 

Değerli arkadaşlar; 
1977 seçimlerinde sağ bir parti de, «Ben iktidara 

geldiğim zaman madenleri devletleştireceğim.» dedi. 
Bunun bir ideoloji ile ilgisi yok, bu bir millî çıkar 
meselesidir. Ben, burada bu Kanunu bazı arkadaş
ların kendi anladıkları anlamda ideolojik ve millî 
çıkarlar aleyhine göstermek yolunda gösterdikleri ça
balara gerçekten katılmıyorum ve üzüntü ile karşılı
yorum. 

Denilmektedir ki, «2172 sayılı Yasa çıkınca üre
tim azaldı, maden ihracı azaldı, özel sektör bu işi 
daha iyi yapıyor, KİT'lerde olduğu gibi, madenlerde 
de devlet sektörü zarar ediyor ve başarısızdır.» Şim
di bu iddialara cevap vermek istiyorum. Gerçi 2172 
sayılı Yasa, uygulanmasında aceleye getirilmiştir; ve
rimsiz ve küçük bazı sahalara devlet el koymuştur 
ancak bunlara el konmasında özel sektörün elinde 
usulüne uygun olarak, yapılan bir fizibilite proje ça
lışmaları olmadığı için bunlar verimsiz midir, değil 
midir, o da münakaşa konusudur. 
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Yine bazı bilirkişilerin haksızlık ettiği yolundaki 
iddialar doğru olabilir. Bazı bilirkişiler değer tak
dirinde demişler ki, «İşletmelerin amortisman süresi 
dolmuşsa bu sıfır değerlidir.» Mesela «bir kamyo
nun amortisman süresi dolmuşsa bu sıfır değerlidir.» 
Bu haksızlıktır, bunu kabul ediyoruz; ancak 2172 sa
yılı Yasa, Komisyon ve Meclislere gelir gelmez ma
denlerimiz sanki düşman işgaline uğramışçasına tah
rip edilerek talan edilmişlerdir. O memleket sever 
madencilerimiz, ellerindeki madenlerin büyük bir ke
simini tahrip ederek kısa zamanda elde edebilecek
leri kârlarını düşünmüşlerdir. Tabiî ki, ocakları, te
sisleri tahrip, cevherleri ise, talan ettiler ve örnek 
verirsek, 1976 yılında özel kesim 3 milyon 800 bin 
ton kömür üretirken, madenlerin devletçe devralına-
cağı şayiaları çıkar çıkmaz 1978 yılında üretim bir
den bire % 50 artarak 6 milyon 300 bin tona yük
selmiştir. Bunun amacı nedir? Özel sek'tör «Ben ne 
alırsam kânmdır» demiş ve bütün maden cevherleri
ni ve memleketimiz için hayatî değeri olan bütün 
kaynaklarımızı talan etmişlerdir, çarçur etmişlerdir. 

Değerli arkadaşlar; 
Madenleri eğer usulüne göre işletemezseniz geri

ye kalan madenleri bir daha da üretme imkanı da 
kalmıyor. ıKömürü mesela, normal usulüne göre, eğer 
üretemezseniz öteki kömürler hava alıyor ve yanma
ya başlıyor, bir daha artık devlet tekniği de gitse ora
ya, orada herhangi bir kömür çıkarma imkânımız ol
muyor. 

İşte 1978 uygulamasında madencilerin yaptığı en 
büyük kötülük buradan kaynaklanmıştır. Köstebek 
yuvaları gibi kapalı işletmeler çıkarmışlardır. Yine 
Maden Nizamnamesine göre % 45 meyilli açık ma
den istihsal alanlarında maden üretmeleri gerekirken, 
bunlar değil % 45 eğim, % 90'dan da daha fazla bir 
eğimle maden üretmişlerdir ve büyük maden cevher
lerimiz bu şekilde heba olup gitmiştir. 

Ayrıca, daha önceki madenlerin özel kesimde üre
tim fazlalığı yılda 4 - 5 iken, 1978'de bu % 50'ye çık
mıştır. Bunun ne anlama geldiğini iyice anlamak la
zımdır. Böylece devir alınan bu sahalarda devlet sek
törü büyük sorunlarla karşılaşmış ve 1978 ve 1979'da 
üretim düşmüştür. 1979'da madenler dört ay dev
letin elinde kalmıştır sayın üyeler. Dört ayda devlet 
sektöründen mucize beklemek bence kendi kendini 
inkâr etmektir. 

Diğer yandan, Türkiye Demir Çelik fşletmeleri 
demir madenlerini devralmakla beraber, bunları eski 
sahiplerine yine kiraya vermişlerdir. Ancak, eski sa-
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hiplerin 1978 yılında giriştikleri üretim zorlaması so
nucu yaptıkları tahribat, müteakkip yıllarda yine ken
dilerince telafi edilememiştir. Bu da yine 1978 zihni
yetinin bir sonucu olmuştur. 

Üretim düşüklüğü 1979'da olmuştur. Bu da dev
let kuruluşlarının dört ay gibi kısa bir zamanda ocak
ların elinde kalmasından kaynaklanmıştır. Ancak 1980 
ve daha sonraki yıllarda üretim artmıştır. Eğer ra
kamlar Sayın Hükümetimiz tarafından verilirse, bu 
maden üretiminin devlet tarafından 1980 ve daha 
sonraki yıllarda artırıldığı görülmektedir. 1978'den 
sonra ihracat gelirlerinde azalma olmamıştır. Devir 
alınan kömür ve demir madenlerinin yurt ihtiyacını. 
karşılamadığı için ihracatı yasaklanmıştır. Bu maden
ler için ihracat gelirlerinin azalması diye bir husus 
söz konusu değildir. Bor madenlerine göz atarsak; 
1978 yılında baryum madenlerinde ihracat 70 milyon 
dolarken, 1982 yılında iki kat artarak 154 milyon 
dolar olmuştur. Görülüyor ki, burada söylenen bir
takım rakamlar hayalidir. Bunlar, lilgili resmî kay
naklardan aldığımız rakamlardır, 

BAŞKAN — Sayın Genç, konuşma süreniz dol
du, sözlerinizi lütfen bağlayınız efendim. 

KAMER GENÇ — Bağlıyorum Sayın Başkan. 
Özel sektör madencilik sahasına yeni bir yatırım 

yapmamıştır. 1963 yılında 85 milyon lira, 1975 yı
lında 300 milyon Türk Lirası yatırım yaparken, Dev
let sektörü 34 milyar 200 milyon liralık yatırım yap
mıştır. Görülüyor ki, özel sektör hem bu sahaya ge
rekli önemi vermemiş ve hem de elindeki sahaları 
tüm boyutlarını belirleyecek ve gerçek rezerv sahaları
nı saptayacak girişimlerde bulunmamıştır. Havza iş
letmeleri çok ve madenciliğimizi millî ekonomimize 
bir katkıda bulunmadan yok etmektedir. 

Burada biraz daha bor ve demir madenlerinin 
durumuna değinmek istiyorum: 

Sayın üyeler; 
Dünya bor madenlerinin yüzde 60 rezervi ülke

mizdedir. Diğer ülkelerdeki bor cevheri tenörü yüzde 
1 5 - 2 0 iken, yurdumuzdaki tenor yüzde 25, yüzde 
40'dır. Bu bor madeninin Devlet eliyle işletilmesin
den sonra Etibankımız bu madenlerden yalnız 1980 
yılında 7 milyar lira kâr etmiştir. Şimdi bazı üyele
rimiz bor madeninin tekrar özel kesime devrini isti
yorlar. Kim bu özel kesim?.. Sayın üyeler; bu özel 
kesim dört kişiden ibarettir. Kim bunlar?.. Sırrı Yır-
calı, Mor - Taş, Bor - Taş, Emek - Boraks ve Türk 
Boraks. Düşünün Etibankin yaptığı 7 milyarlık kâri 
getireceğiz dört tane kuruluşa vereceğiz. 

Benim bu konuda bir önerim var; diyorum ki, 
bu madenlerimizin hem stratejik değeri var, bir de 
millî ekonomimiz için bunların gerekliliği vardır. 
Buna karşı biz bu dört veya beş müesseseye Merkez 
Bankasının bir banknot matbaasını devrederim bu 
madenleri devredeceğime, kârlarını oradan karşıla
sınlar. Ayrıca, devletleştirmeden önce bor madeninin 
ihraç fiyatı 60 ila 85 dolarken, 1981'de bu 300 dolara 
çıkmıştır. Buna da bir anlam vermek lazımdır. Ka
naatimize göre özel çıkarlar ulusal çıkarlardan üstün 
tutulamaz ve münakaşası dahi yapılamaz. 

Sayın üyeler; 
Demir cevherine gelince; halen Altepe'de 30 milyon 

ton yüzde 60 ve 55 tenörlü demir cevheri tespit edil
miştir. Hekimhan Deveci'de 34 milyon ton ki, bu
nun 2,5 milyon ıtonunun tenörü çok yüksektir. Halen 
bu sahalar fizibilite projesi Birleşmiş Milletlerin yar
dımıyla hazırlanmış ve bu projeye göre bu demir 
madeninin çıkartılması için 85 milyon dolar yatırım 
yapılması öngörülmektedir. Sayın üyeler; hangi özel 
sektör bu 85 milyon dolarlık yatırımı yapacaktır?.. 

tşte bütün bu gerçekleri bir tarafa bırakıp da, 
2172 sayılı Kanunun ideolojik, ondan sonra millî çı
karlar uğruna hazırlandı, bu özel sektör düşmanlığı
dır demek, kanaatimizce tutarsız bir iddiadır. 

Değerli arkadaşlarım; hepimiz bu memleketin ço
cuğuyuz, bu memleketin menfaatini düşünmek zorun
dayız. Bu kıt kaynakları en iyi şekilde değerlendirip 
bir diremini dahi harcamamak lazım. Bugün en ileri 
sanayi memleketlerinde, en kapitalist memleketlerde 
devletlerin bir millî madencilik politikası vardır. Bu 
madenler hiçbir devlette böyle şunun bunun emrine 
verilmek suretiyle çarçur edilmemektedir. Her şeyden 
önce, gelecek nesillerimizin de bu madenler üzerinde 
hakkı vardır, bunun değerlendirmesini buna göre ya
palım ve memleketimize ve milletimizin yararına en 
uygun bir tarzda düşecek bir madencilik politikası
nı saptayalım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın üyeler; Sayın Aksoy'un pir önergesi var, 

okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, müzakerenin yeterliliğine 

karar verilmesini ve maddelere geçilmesini saygı ile 
arz ve ifade ederim. 

Alâeddin AKSOY 
BAŞKAN — Sayın Aksoy önergeniz açıktır; yal

nız önergenin lehinde veya aleyhinde bir arkadaşa 
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söz vereceğim efendim. Önergenin lehinde ve aleyhin
de söz isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, önce söz alan
lar bir okunsun efendim, kimler kalmış bilelim efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, kimler kaldığını zatıâlini-
zin olmadığı Birleşimde içtüzük gereğince tek tek 
okuttum. Her üyenin yeniden kim vardır diye oku
tun demesinin İçtüzüğe uygun bir davranış olduğu
nu kabul edemiyorum ve bu nedenle de okutmuyo
rum efendim. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, usul hakkın
da efendim. 

BAŞKAN — Usulün nesi hakkında efendim?.. 
AYHAN FIRAT — Usulün kendisi hakkında 

efendim. Böyle bir yeterlik önergesi oya konmadan 
önce, söz sırası almış ve sırası baki olan arkadaşla
rın isimleri okunur. Usul teamülüdür. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, bu dediğinizin kesin
likle usulle ilgisi yoktur. Tersine usulle ilgi nedir bi
lir misiniz?.. Açarsınız İçtüzüğün 70 inci maddesi
nin 2 nci fıkrasını, «en az lehinde, aleyhinde ve üze
rinde ikişer üye konuştuktan sonra yeterlilik öner
gesi verilir» denilmektedir. Kimlerin konuştuğu Yüce 
Genel Kurulca bilindiğine göre 6 arkadaş değil, şu 
ana kadar tam 15 arkadaşımız konuşmuştur. Geriye 
kalanları okuyun diye bir usul yoktur. Önergenin 
aleyhine konuşabilirsiniz; konuşun söz vereyim; ama 
usul içinde davranalım lütfen. 

AYHAN FIRAT — O zaman olur, önergenin 
aleyhinde; ama bütün söyleyeceğimi söyleyeceğim, 
ondan sonra çıkacağım. 

BAŞKAN — Hayır, yalnız önergenin aleyhinde 
konuşacaksınız efendim. Sayın Fırat, lütfen İçtüzük 
çerçevesinde kalalım. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım; 

Ben, malumunuz olduğu üzere, bu Meclisin en 
devamlı üyelerinden birisiyim. Bir gün gelmedim, te
lefonla müracaat ettim, söz hakkı istedim, bu söz 
hakkımın olup olmadığını hâlâ öğrenemiyorum ve do
layısıyla ben de bu önergenin aleyhinde konuşmak 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bor, kömür asfaltit, fosfat, demir madenleriyle 

nükleer enerji hammaddelerinin işletilmesini düzen
leyen Kanun Tasarısı hakkında fikirlerimi söylemek 
istiyorum, neden aleyhinde konuştuğumu da en so
nunda söyleyeceğim... 

BAŞKAN — Sayın Fırat, müsaade ederseniz, 
bendeniz bir açıklama yapayım, siz buna göre neden 
aleyhinde olduğunuzu lütfen söyleyin. Bu tip işlem
lerde Başkan, iki üyeye bir lehinde b'r aleyhinde söz 
verdiği takdirde bunun konuşma süresi beş dakika
dır. Bu beş dakika içinde lütfen söyleyeceğinizi söy
leyebilirsiniz. Teşekkür ederim efendim. 

AYHAN FIRAT — Peki, Sayın Başkanım, önce 
5 dakikalık konuşayım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Beş dakikada bor konusunu izah etmeye çalışaca

ğım, önergenin de aleyhinde olduğumu sonunda söy
leyeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Dünya rezervinin yüzde 63'ü mertebesinde olan 

Türkiye bor rezervleri, son senelerdeki çalışmalardan 
sonra yüzde 70'ini bulmuştur. Dünyadaki bor re
zervi iki milyar tonun üzerindedir. Bunun yüzde 20'si 
Amerika'da, yüzde 10'u Rusya'da veya yüzde 8'i 
Rusya'da, yüzde 70'e yakını da Türkiye'dedir. Eski
den beri biraz önce bir sayın arkadaşımızın bahset
tiği gibi, Türkiye'de Etibank 1935'den beri Atatürk' 
ün kurduğu bir kuruluş, 1935'den beri bu maden
leri işletmekle görevli bir kamu teşekkülüdür. Biraz 
önce duydum bir arkadaştan, son derece üzüldüm; 
Kamu İktisadî Teşebbüslerini kifayetsizlikle acz için
de olmakla itham ettiler. 

Arkadaşlarım; 
Hal böyle değildir. Kamu İktisadî Teşebbüsleri 

kendine düşeni yapmıştır; açın son üç senenin gayri 
safi millî hâsılaya katkılarına bakın. Arkadaşlarım, 
son senelerde Hükümetin özel sektörü kurtarma ope
rasyonunun mevcut olduğu bir dönemde, KİT'lere 
bu şekildeki hücumu bir KİT'ten yetişen, kamu te
şekkülünde senelerini vermiş bir insan olarak kabul 
etmemi maddeden imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bakın, bir de ideolojik lafları edilmektedir. 1933 

yılında Yüce Atatürk'ün yarattığı ekonomik ideolo
jinin en özlü ifadesi, kitaptan aynen okuyorum, Ata
türk'ün 100 üncü Yıldönümü dolayısıyla çıkmış bir 
kitaptır bu, «Devletçiliğin bizce manası şudur : Fert
lerin hususî teşebbüslerini ve faaliyetlerini esas tut
mak; fakat büyük bir milletin bütün ihtiyaçlarını 
ve birçok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak 
memleketin iktisadiyatını devletin eline almak...» 

Ayrıca, yine İzmir Enternasyonal Fuarında 1935' 
te; yani Etibank'ın kurulduğu sene, Yüce Atatürk'ün 
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açış konuşmasından şu bölümü de okumak istiyo
rum : 

Türkiye'nin tatbik ettiği devletçilik sistemi 19 un
cu Asırdan beri sosyalizm nazariyatçılarının ileri sür
dükleri fikirlerden alınarak tercüme edilmiş bir sis
tem değildir. Bu, Türkiye'nin ihtiyaçlarından doğmuş, 
Türkiye'ye has bir sistemdir. Devletçiliğin bizce ma
nası şudur : Fertlerin hususî faaliyetlerini esas tut
mak; fakat büyük bir milletin ve geniş bir memle
ketin bütün ihtiyaçlarını ve birçok şeylerin yapılma
dığını göz önünde tutarak memleket iktisadiyatını 
Devletin eline almak...» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yine Atatürk'ün bir söylevinden aynen okuyo

rum : 
«O halde diyebiliriz ki, ferdiyat inkişafının mani 

karşısında kalmaya başladığı nokta, Devlet faaliye
tinin hududunu teşkil eder. Buna nazaran umumi
yetle zaman ve mekânda daimî bir hususî vasıf gös
teren iktisadî bir işi Devlet üzerine alabilir. Mesela, 
bir iş ki büyük ve muntazam bir idareyi icap ettirir 
ve hususî fertler elinde inkisara duçar olmak tehli
kesini gösterir veyahut umumî bir ihtiyaca tekabül 
eder; o işi Devlet üzerine alabilir. Madenlerin, or-
manlaıın, kanalların, demiryollarının, deniz seyrüse
fer şirketlerinin Devlet tarafından idaresi ve para ih
raç eden bankaların millileştirilmesi gibi...» 

Muhterem arkadaşlarım; 
îşte özü buradan gelmektedir. 1933'te Sümerbank, 

1935'te Etibank kurulmuştur. 1950'de liberal bir hü
kümet iktidara gelmiştir; Devletin öncülüğü altında 
azot sanayiini, gübre sanayiini ve daha birçok sanayii 
kurmuştur. Özel sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye 
eleman işte buralardan yetişmiştir. 

Bugün bir Sümerbank ülkeyi, Avrupa'ya, Ameri
ka'ya dokuma sanayii mamullerini satan bir ülke ha
line getirmiştir. Bu Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
nasıl bir anda yaptıkları hizmetleri ayaklar altına ala
biliriz?.. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Borda söylendiği gibi, kaç firma olursa olsun, 

bence mühim değil; Etibank'ta bunun yanında üre
tim yapıyordu. Ancak... 

BAŞKAN — Sayın Fırat... 
AYHAN FIRAT — Bitiriyorum Sayın Başka

nım. 
BAŞKAN — Lütfen önergenin aleyhinde olan 

bir - iki de cümle söylerseniz; çünkü süreniz dol
muştur. 

AYHAN FIRAT — Neden aleyhinde olduğunu 
söyleyeceğim efendim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
O cümle şudur : Bu konular aydınlanmaya muh

taçtır. Bakın, devletin yayınlarından okuyacağım : 
Gerekçede belirtilen üretim düşüşleri yanlıştır, ha

kikati yansıtmıyor arkadaşlarım. Hükümet nasıl ya
zar bu gerekçeyi arkadaşlarım?.. Özel sektörün dağıt
tığı beyaz kitapla Hükümet gerekçesi aynıdır. Yan
lıştır; «200 bin ton demir üretimi» deniyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yalnız Aktepe'de 550 bin ton demir üretilmiştir. 

Nasıl «200 bin ton demir üretildi» denir?.. Divriği'de 
1 milyon ton demir üretiliyor. Nasıl «200 bin tona 
düştü» deniyor?.. Bunları burada nasıl söyleyeceğiz?.. 
Neden yeterlik önergesi arkadaşlarım?.. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1979 senesinin Ağustosunda devletleştirme... 
BAŞKAN — Sayın Fırat; yeterlik önergesinin 

aleyhinde konuşuyorsunuz. Bü önerge reddolursa za-
tıâlinize söz veremeyeceğimi kim söyledi?.. 

AYHAN FIRAT — Peki Sayın Başkanım, sizi 
zor durumda bırakmak istemiyorum, saygı duyuyo
rum, hayhay. 

BAŞKAN — Buyurun, gereği yapılacaktır efen
dim; o sıranız gelsin gereği yapılacaktır. 

AYHAN FIRAT — Teşekkür ederim Sayın Baş
kanım, bunu önceden söyleseydiniz bunlara lüzum 
kalmayacaktı. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sizin sabırsız davranmanızı Başkan
lık Divanı olarak bendeniz hoş karşılamıyorum. Baş
kanlığın elbette bir. takdiri olacaktır. Bırakınız bu 
takdirini kullansın; fakat bunun zemini ve zamanını 
da lütfen biraz sabırla bekleyin. Burası diğer parla
mentolarda görülmeyen bir çalışma sistemi içinde 
işlerini yürütmeye çalışan bir parlamentodur. Lütfen 
biraz sabırlı olmayı (Aslında tabiî politika içinde sa
bır çok önemli unsurdur) birlikte öğrenelim efendim; 
teşekkür ederim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım, zatı-
âlinize bir soru sorabilir miyim efendim?.. 

BAŞKAN — Usul müdür efendim? 
MAHMUT AKKILIÇ — Şimdi «Usul» desem, 

«Usulün nesi hakkında?..» diyeceksiniz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Elbette efendim, müsaade ederse
niz onu da soracağım. 
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MAHMUT AKKILIÇ - - Efendim; Sayın Fırat 
bir noktada haklılar. Zatıâliniz bu önergeyi oya koya
cağınız zaman, eğer ben bir veya iki kişi olduğunu 
bilirsem,' o zaman aleyhinde oy kullanırım. Bakın, 
on dakika geçti. Eğer o zaman «Şu kadar kişi» de
mek lütfunda bulunsaydınız, tahmin ediyorum ki, 
üyeler aydınlanmış olurdu. Eğer 15 kişi varsa, ha
liyle; zaten İçtüzük çalışmalarında da bu konuda 
önergemiz vardı, «Yeterlik önergesi verildiği zaman, 
söz almış olanların hakkı baki kalmak üzere bir ka
rara varmamız lazım» demiştik. Lütfedip açıklarsa
nız, tahmin ediyorum ki Genel Kurul aydınlanmış 
olur. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, müsaade ederseniz 
iki hususu açıklayayım. Birincisi şu : 

Sayın üyeler; 
Bir hususu Yüce Genel Kurula ısrarla açıklamak

ta yarar görüyorum. Bir konu görüşülürken yeterlik 
önergesi verilmesi demek, bundan sonra sırada kim 
olursa olsun konuşmaması demektir. Bunun dışında, 
«Efendim, konuşanlardan sonra yeterlik önergesi...» 
demenin, çok özür dileyerek, affınıza sığınarak söy
lüyorum, ne hukukta, ne içtüzükte ve ne de dünya
nın bir başka yerinde uygulaması yoktur, olamaz. 

MAHMUT AKKILIÇ — Var Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Yapılmıştır; fakat yanlıştır. Doğru 

olan budur. Nedir?.. «Artık konu kâfi açıklığa ka
vuşmuştur, bundan sonraki arkadaşlarımız; evet, ad
larını yazdırmışlardır; ama konuşmasınlar» demektir. 
Zaten ondan sonra yeterlik önergesi diye bir şey kal
maz ki. Yani «Adını yazdıranlar konuşsun da sonra 
bitsin» diye zaten bir konumuz yok. Ondan sonra 
zaten konuşacak kimsemiz yoktur; bu bir. 

İkincisi : Şu ana kadar 15 arkadaşımız konuşmuş
tur. Sayın Fırat da dahil olmak üzere 7 arkadaşımız 
daha sıradadır efendim. Konu budur; ama Sayın Fı
rat, dün ben bu konuyu Sayın Sarıoğlu'na da söy
ledim, gönderdikleri metinler Başkanlıkça (bendeniz-
ce) saklanmaktadır; dikkatle de okunmaktadır. «Ha
len uçaktadır» deniliyor. Bunu da tabiî kendilerine 
söz vermeme rağmen takdirlerinize bırakacağım. Sa
londa olmayan kişi adına söz istemi nasıl kaydettiri
lir; bunu da Yüce Genel Kurulun ayrıca takdirleri
ne bırakacağım efendim. 

Oylamaya geçiyorum. 
PAŞA SARIOĞLU — Bu kadar büyütecek bir 

şey yok ki Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, Sayın Fırat çok ıs

rarlılar da onun için; müsaade buyurun. 

PAŞA SARIOĞLU — Bir usul hatası biz işledik, 
siz de işliyorsunuz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Aksoy yeterlik önergesi ver

miştir. Yeterlik önergesi kabul edildiği takdirde... 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan; usul bakımın

dan bir şey rica edeceğim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — 70 inci maddenin üçüncü fık

rasına göre, «Yeterlik önergeleri oylanmasından ön
ce Hükümetin ve Komisyonun görüşü alınır» denil
mektedir; arz ederim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Bilge. Mec
lisin kendi iç yapısı içinde olan bir konuda Yüce 
Meclis karar verecekse, «Efendim, konu aydınlan
mıştır» deyip de Hükümetin ne demesi lazım gelir?.. 

AKİF ERGİNAY — Görüşü alınır. 
BAŞKAN — Efendim, «ben görüşüyorum» de

diği zaman, «devam edin» dediği zaman veya «ke
sin» dediği zaman mümkün müdür?.. Bu kendi iç so-
rununuzdur sayın üyeler; ama madem istiyorsunuz... 

ŞER AFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, İçtü
zük böyle diyor. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Eaşkan, müsaade 
eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Efendim, madem bu kadar ısrarlı
sınız, sorarız. Yüce Genel Kurul olarak kendi iç me
selelerinizde başka birtakım görüşlere yer vermeyi 
arzu ediyorsanız bendeniz soracağım efendim. 

Sayın Komisyon, bir yeterlik önergesi verilmiştir. 
Buna göre, «Görüşmelerle konu kâfi açıklığa kavuş
muştur, konuşmalar burada kesilsin» deniyor. Bu ko
nudaki görüşünüzü rica ediyorum. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan; biz sayın üye
lerin görüşlerini bildirmeleri taraftarıyız. (Alkışlar) 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, müsaade 
eder misiniz, usul hakkında?.. 

BAŞKAN — Hayır efendim, müsaade etmiyo
rum, biraz evvel siz istediniz. 

Sayın Bakan?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Sayın Başkan, takdir doğrudan 
doğruya Genel Kurulundur, sayın üyelerindir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Aksoy tarafından verilmiş 

olan yeterlik önergesini oylarınıza sunuyorum... Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Yeterlik önergesi 
kabul edilmemiştir efendim. 
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Sayın Cebeci, buyurun efendim. 
ABDÜLBAKÎ CEBECİ — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Ben, şimdiye kadar konuşan arkadaşlarımın de

ğinmedikleri konularda görüşlerimi arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

3 Mart 1954 tarihli ye 6309 sayılı Maden Kanu
nu ile 4 Ekim 1978 tarihli ve 2172 sayılı Devletçe 
işletilecek Madenler Hakkında Kanuna göre dü
zenlenmiş olan maden statümüzün yeniden düzenlen
mesini öngören, görüşmekte olduğumuz Hükümet 
Tasarısının tümü üzerinde, izninizle şu yönlerden açık
lamalarda bulunmak istiyorum: Ancak, 'bundan ön
ce geçen Birleşimde ve bu Birleşimde konuşan de
ğerli arkadaşlarımın çok yararlandığım görüşleri üze
rinde maruzatımın yönünü belirtebilmek bakımından 
kısa değinmelerde bulunmalk istiyorum. 

Yapılan konuşmaların genel havası Devlet ve özel 
sektör çekişmesi biçiminde olmuştur. Başka bir de
yişle, ideolojik bir tartışmaya yoi açılmaktadır, önem
li olan Devlet veya özel sektör girişimini tutmak ve
ya reddetmek değil, madenlerimizin en iyi ve en ve
rimli biçimde işletilerek millî hâsılaya katılmasıdır. 
Elimizde bir Tasarı vardır. Bütün çabamız, bu Ta
sarıya belirttiğim biçimde madenlerimizin gayri safi 
millî hasılaya en yüksek değerlerle yansımasını sağ
layacak olgunluğu kazandırmak olmalıdır. 

Bu girişten sonra, şimdi konuşmamın bölümleme
sini kısaca arz edeceğim: İlk olarak, Yeniden Dü
zenleme Kanunlarının hazırlanmasında, yasalaştırıl
masında göz önünde bulundurulması gereken özel
likler, ikinci olarak, Hükümet Tasarının gerekçesin
de yer alan açıklamalar üzerindeki görüş ve düşün
celerim, üçüncü olarak da, Komisyonda kabul edilen 
biçimiyle Tasarının genel hatları üzerinde görüşle
rim ki, bunları maddelerin görüşülmesi sırasında öner
geler halinde yüksek tasviplerinize sunacağım. 

Sayın Başlkan, değerli arkadaşlarım; 
Bir Yeniden Düzenleme Yasası, arz edeceğim 

süreçlerden geçirilmediği hallerde, yararından çok 
zarar getirmektedir. Şöyle ki; 

Böyle bir tasarının önce konusu ile ilgili bilim ve 
uzmanlar kurullarınca akademik temeli belirlenmeli
dir. İkinci olarak, bu akademik temel üzerinde uy
gulayıcıların ve yöneticilerin alan deneyimleri yapı
landırılmalıdır. Ayrıca, bu yapılandırma işinin orga
nizasyon ve metot yönünden incdenm'esi Amme İda
resi Enstitüsü uzmanlarınca yapılmalıdır. Bundan 
sonra bir ön tasarı Anayasa hükümleri ve Devletin 

temel politikası yönlerinden incelenmek ve son bi
çimini alarak Yasama Organında görüşülmek üzere 
Bakanlar Kuruluna sunulacak duruma gelmiş olur. 

Elimizdeki Hükümet Tasarısında bu süreçlerden 
geçirildiğine ilişkin belirtiler bulmak oldukça güçtür. 
Hükümet Tasarısının genel gerekçesini gözden geçir
diğimiz zaman, böyle bir süreçten geçirildiğine iliş
kin açıklamalar bulamıyoruz. Böyle olunca, yeni
den düzenlemenin hangi sakıncaları getireceğini tah
min etmek zordur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi Hükümet Tasarısı üzerindeki düşünceleri

mi kısaca sıralayacağım: 
Hükümet Tasarısı, 1961 Anayasası esas tutula

rak 1981 yılında hazırlanan genel gerekçesi ve met
niyle önümüze gelmiştir, 1982 Anayasamızın ışığında 
bir revizyondan geçirilmeden Danışma Meclisine gel
miş olması, biraz önce arz ettiğim biçimde bilim ku
rullarınca 2 yıldan bu yana gelişen ekonomik ve di
ğer koşullara göre akademik bir temele dayandırıl-
madığını ve bürokratik süreçte de yeniden gözden 
geçirilmediğini göstermektedir. 

Bu genel gerekçe Maden Kanununun tarih ve 
numarasını belirtmeden, yalnız adıyla andığı ve «Özel 
Kanun» (Altını çizerek söylüyorum «Özel Kanun) 
diye nitelendirdiği için dikkatlice bir redaksiyona ta
bi tutulmadığını da gösteriyor. 

Öte yandan, bazı madenlerin devletleştirilmesine 
ilişkin 2172 sayılı Kanun yalnız numarasıyla anılmış, 
kabul tarihi ve adı yazılmamıştır. Oysa, kanunların 
yürürlük tarihlerini bilmek, onların uygulama süre
lerini anlamak bakımından da önemlidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşundan 
beri kanunlar 3 kez, 1 'den başlayarak numara aldık
larından, karışıklığı önlemek için kanunların kabul 
tarihleri ve sayılarıyla belirlendikleri malumlarıdır. 

Tasarının genel gerekçesinin içeriğinde de çeliş
kilere rastlanmaktadır. Şöyle ki; gerekçenin dördün
cü paragrafında, henüz Maden Kanunu hükmüne 
tabi veya hükümden düşmüş ve hak doğmamış du
rumda 9 bin civarında kömür, bor tuzları ve demir 
sahalarında özel teşebbüs uhdesinde bulunan 925 ta
nesi geri alma işlemi için tespit edilmiştir. Bu saha
lardan s ancak 163 tanesinin işlemi 2172 sayılı Kanu
na göre bitirilerek ilgili kuruluşlara devredilmiş ol
duğunu anlıyoruz. 

Bu kadar az sayıda devir yapılmasının ve rantabl 
olamamasının nedenleri gerekçenin beşinci paragra
fında açıklanıyorsa da, bu nedenler zayıf kalmakta, 
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inandırıcı olmamaktadır. Geçen Birleşimde çok ol
gun konuşmasını ilgiyle dinlediğimiz Sayın Orhan 
Baysal'ın belirttikleri üzere, ilgili Devlet kuruluşları 
hazır olmadıklarından, bölge veya havza madenci
liğinin gereği olan projelerden, yeterli teknik ve idarî 
personel, makine, teçhizat, en önemli olarak malî 
olanaklardan yoksun olduklarından, devraldıkları sa
halarda hemen işletme dönemine geçememişlerdir. 
Bu nedenlerle işletmeci Devlet kuruluşları suçlana
maz ise de, Türkiye'nin hızlı kalkınma ihtiyacı kar
şısında, Hükümet Tasarısındaki nedenleri haklı bul
manın da güçlüğü ortadadır. Çünkü, eksikleri ta
mamlamak da yürütmenin bir görevidir. Temelde 
yeterli çalışmamanın da payı olduğu kuşkusuzdur. 

Olguyu tek bir nedene bağlamak elbette ki doğru 
olmaz. Gerekçede donatım eksikliğini de devletçiliğin 
kabahati olarak göstermek çelişkidir. 

Bu nedenler sayılarak, ayrıca altıncı paragraftaki 
düşünceler; yani özel sektör elindeki maden yatak
larının geri alınması olgusunun özel sektörü verim
siz çalışmaya yönelttiğine ilişkin mülahazalar iade 
gerekçeleri olarak kullanılmak isteniyor ki, bu çe
lişkili görüşler Tasarıda devralmanın mı, yoksa iade
nin mi ağırlık kazandığı hakkında tereddüt yaratmak
tadır. 

Bütün bunlardan çıkarılan sonuç, on birinci pa
ragrafta ışığa kavuşmakta ve özel sektörde ortaklaşa 
veyahut tek başına özel sektör tarafından işletilebile
cek bir statü getirilmek istendiği; fakat Tasarının 
maddelerinde buna ilişkin hükümlerin açıkça belir
lenmediği görülmektedir. 

Özetle söylemek gerekirse genel gerekçe Tasarı
nın temel amacını, kapsamını özel sektörle ortakla
şa işletme kurmayı devralma veya iadeyi açıkça or
taya koymamakla bu kapalılığın etkisi Tasarı met
ninde madde madde görülmektedir. 

Komisyondan geçen biçimiyle Tasarıya gelince; 
Genel gerekçedeki bulanıklığın yansımalarını taşı
maktadır. Amaç ve kapsam maddeleri birbirine ka
rıştırılmış, tanımlar ve esaslar eksik bırakılmıştır, çe
lişkiler vardır, örneğin; 2 nci maddede ,bor, asfaltit, 
uranyum ve toryum madenleri Devlet tekeline alınır
ken, 3 üncü maddede bu sahaların bizzat işletilebile
ceği gibi, gereğince Bakanlar Kurulu kararı ile an
laşma suretiyle özel sektörle ortaklaşa işletilebileceği 
veya işlettirileceği belirtilmekte, böylece Devlet te
keline alınmış madenler ya ortaklığa dönüştürülebi
lecek, ya da «işlettirilir» hükmüne dayanılarak Dev
letin dışında özel sektöre işlettirilebilecektir. 

ı BAŞKAN — Sayın Cebeci süreniz dolmuştur 
efendim, lütfen bağlayınız. 

ABDÜLBAKt CEBECt — Bağlıyorum. 
Öte yandan Tasarı, Devletin devralmasını ince

den inceye düzenlediği halde, iade edilme işlemleri
ni düzenlememiştir. Bunun anlamı; Tasarının ağırlık 

noktasını, ortaklaşmaya ve dolayısıyla Türk Ticaret 
Kanunu esaslarına göre yapmayı öngörmüş olması
na bağlanabilir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Hükümet Tasarının kapsam maddesinde yer alan 

«Mahlut madene esas olan madenin de işletilmesi 
Devlet kuruluşlarınca yapılır.» kaydı Komisyonca 
madde metninden çıkarılmıştır. Hükümet Tasarısın
daki bu kayıt, kapsam maddesine, kanun tekniğine 

j aykırı olarak bentlerin altına dipnot olarak konul-
I muştur. Mahlut maden konusunun önemli bir sorun 

olduğu Sayın Muhsin Zekâi Bayer arkadaşımızın 
geçen Birleşimdeki konuşmalarında ilginç biçimde 
şöylece belirtilmiştir: 

«Madenlerimizin kimyasal bileşimlerini tam ma-
I naşı İle bilmediğimiz de bir gerçektir. Hepimiz bazen 

gazetelerden okuyoruz; bazı madenlerimiz yurt dışı
na gönderildikten sonra bu madenlerimizi alanların, 
gönderdiğimiz madenlerin içinden dünya için önemli 
daha başka madenler istihsal ettiği olayının ortaya 
çıktığını öğreniyoruz. Mesela bende bunlardan beş-
altı tanesine ait rapor vardır. Bunlardan bir tanesi, 
Muğla'dan Romanya'ya ihraç edilen linyitlerin için
de uranyum madeninin bulunduğunu ve Romanya' 
nın devamlı surette bu madeni bizden aldığını belir
ten rapordur». 

Sayın Bayer'in konuşmalarından aldığım bu pa-
! ragraf, yalnız bilimsel yönden değil, stratejik anlamı 

bakımındandan da üzerinde titizlikle durmaya değer 
niteliktedir. Stratejik cevher karışımı, bu linyit ma
deninin Demirperde gerisine gönderilmesi düşündü
rücüdür. Maddeler görüşülürken vereceğim önerge 
İle bu sorunun bir -esasa bağlanmasını yüksek tasvip
lerinize sunacağım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sonuç, olarak, gerek genel gerekçe, gerekse Ko

misyonda kabul edilen metin ile Tasarı yeniden in
celenmeye muhtaçtır. Eksiklik, çelişki ve bulanıklık
ları giderilmelidir. Tasarının yeniden incelenmesine 
ivedilik nedenleri engel sayılıyorsa, doğal olarak 
maddeler görüşülürken Genel Kurulumuzun katkıla
rıyla sağlam bir metin halinde yasalaşmak üzere Mil
lî Güvenlik Konseyine sunulacağına kuşkum yoktur. 

| Hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
Sayın Tuzcu, buyurunuz. 
ŞADAN TUZCU — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
İki günden beri görüşmekte olduğumuz Tasarı 

üzerinde benden önce 17 değerli üye arkadaşımız 
meseleyi büyük bir vukufla ortaya koyarak bütün 
ayrıntılarıyla değerlendirdiler. Ben tekrardan kaçı
narak, fazla vaktinizi almadan üç ana noktaya de
ğinmek istiyorum : 

Birincisi; Anayasa görüşmelerinde olduğu gibi 
Tasarı üzerinde görüşlerini açıklayan sayın üyelerin 
1961 Anayasasının 130 uncu maddesi ile 1982 Ana
yasasının 168 indi maddesinin aynı manayı ifade et
tiğini haklı olarak bu kürsüden vurguladılar Yüksek 
müsaadelerinizle Anayasanın 168 inci maddesini bu
rada ezcümle bir defa ha'tırlatma'k istiyorum. 

168 inci madde Devlet hüküm ve tasarrufu altın
da bulunan tabiî servet ve kaynakların hangilerinin 
özel kesime devredileceği veya özel kesimce hangi
lerinin işletileceği ve bunların kanunla düzenleneceği
ni açıkça bildirmektedir. Tasarının 1 inci ve 2 nci mad
delerinden ve gerekçelerinden anlaşılacağı gibi, Ana
yasanın aksine, Tasarıda Devletin hangi madenleri 
işleteceği gösterilmekte veya diğer bir deyimle Dev
letin işleteceği madenler kanunla düzenlenmektedir. Bu 
hal şekil olara'k Anayasanın 168 inci maddesine ters 
almasına rağmen, Tasarıyı hazırlayanların meseleye 
ne denli liberal bir yaklaşım içinde olduklarını açıkça 
göstermesi bakımından bence dikkate şayandır. 

Yine beriden önce konuşan sayın üyeler, tabiî ser
vet ve kaynaklarımızın işletilmesinde her şeyden ön
ce memleket ekonomisinin göz önünde bulundurul
masının gerektiğinde birleştiler. Şunu altını çizerek 
Söylüyorum; alklın, mantığın yolu da budur. Görüş
mekte olduğumuz Tasarının da bu gerekçeyle hazır
landığı inancındayım. Bu Tasarıda ezcümle 2172 sa
yılı Yasanın yürürlüğe girmesiyle bazı madenlerde 
üretimin düştüğü, Devletçe işletilmesi rantabl olma
yan işletmelerin devletleştirildiği ve 'bunların atıl bı
rakıldığı ve Bakanlar Kurulu kararı ile arama ve 
işletme haklarının geri alınacağını ve bu durumda 
maden sektöründe, kamu ve özel kesimde huzursuz
luk getirildiği ifade edilmekte ve bir an önce 2172 
sayılı Yasanın memleket ekonomisine ve maden sek
törüne getirdiği olumsuz etkilerin zaman geçirilme
den düzeltilmesi istenmektedir. 

12 Eylülden sonra Millî Güvenlik Konseyimizce 
konu ele alınmış; ancak 24 Temmuz 1981 de Ba
kanlar Kurulunda Tasarı kabul edilmiş ve Millî Gü
venlik Konseyinin gündeminden çıkarılarak da Da
nışma Meclisimize gelmiştir. Ta'sarıyı görüşmeye 
başladığımız 28 Maft tarihinden tam 14 ay evvel ive
diliğine binaen kurulan Geçici Komüsyona 28.1.1982 
tarihinde bu Tasarı tevdi edilmiştir ve görüldüğü gi
bi 28 Mart 1983 tarihinde; yani 14 ay sonra ancak 
bu Tasarı Genel Kurula gelebilmliştir. 

'Her birimizin üzerinde önemle ve hassasiyetle dur
duğu ve her geciken gün memleket ekonomisine za
rar veren bu Tasarının 14 ay sonra ancak Genel Ku
rulumuz gündemine gelebilmesi; bu durum bence bir 
kelime ile hem Yüce Meclis için, hem de bu Tasarı 
için bir talihsizlik eseridir ve talihsizliktir. 

Hükümetimiz dört beş senenin tecrübesi ışığı al
tında bu Tasarı için ne diyor; yüksek müsaadenizle 
bir de buna bakmak isterim. Şunu diyor: Şu veya bu 
madenler ekonomik değil, ben yapamam, diyor. Bu
nu tecrübenin neticesinde söylüyor. Bunu veya şu ma
deni stratejik nedenle benim yapmam gerekir, di
yor. Şunun için şu kadar para yatırdım ve bu me
sele için hiçbir problemim, sorunum artık yoktur, 
herşeyi hallettim, diyor ve daha da ileri gidiyor; bir 
taahhüte giriyor, «1985'te ben 'bu konuda nihaî ürün 
bile ihraç edeceğim ve o şekilde program dahilinde 
çalışıyorum» diyor. Bizse yahut da bazı kesimler 
«Sen bunu yapamazsın» yahut da «Bunu tek başına 
yapmaya hakkın yok» yahut da «Bu sana fazla ge
lir; sen bunun yükümlülüğünün altına giremezsin» 
diyoruz; «(Eğer sen bunu tek başına yaparsan, bu 
normal Türkiye Cumhuriyetinin uyguladığı karma 
ekonomiye uymaz» diyoruz ve bir kelimeyle «Bu bir 
Devletçiliktir» diyoruz. 

Rakıyı, sigarayı, çayı Devlet üretiyor diye Türki
ye'de karma ekonomi yoktur demek nasıl en azın
dan abesle iştigal etmekse, burada kamu yararının 
açıkça ortada olduğu sistemler olduğu bir halde, sis
temlerle uğraşmanın ondan pek farklı olduğunu söy
lemek insafla bağdaşmaz sayın üyeler. 

Büyük Atatürk karma ekonomiyi işaret etmiştir. 
Sayın Cumhurbaşkanımız da karma ekonomiyi vur
gulamaktadır. Bunların hepsi doğrudur; fakat her za
man karma ekonomiyi vurgulayan Cumhurbaşkanı
mızın kendinin onayladığı Hükümetin karma ekono
miden tamamen ayrıldığını söylemek ise, doğrudan 
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doğruya yanlıştır. Hükümetimizin icraatları ve du
rumu ortadadır ve bu Tasarının direkt sahibi olan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımızın durumu 
ise, Ibütün konumu ile görüldüğü gibi açıkça ortada
dır. 

Hal böyle iken, şu anda 100 milyon dolarlık bir 
ihraç kabiliyeti olan bir nesne için-memleketin te
meline inen ideolojik bir çekişmeye girmekte bence 
fayda yoktur. Ümit ediyorum ki, bu Tasarıyı, her 
türlü şahsî düşüncelerden uzak, aklıselimle biran ev
vel ülke ekonomisine en yararlı şekilde neticelendire
ceğiz. Kanımca bu konuda en faydalı iş, ifrattan tef
rite gitmeden maden sektöründe kamu ve özel kesim 
kargaşasına biran evvel kesinkes son verecek Tasa
rının ivedilikle, vakit geçirmeden kanunlaşmasıdır. 

Burada yüksek hoşgörünüze sığınarak ufak bir 
saplantı yapmak ve havayı da biraz değiştirmek is
tiyorum. 

Rüzgârdan korunmak için ceketinin arkasını önü
ne giyerek seyahat ederken kaza geçiren, baygın ya
tan motosikletli kazazedenin yanına ilk gelen Kara
denizliye, sonradan gelenler sorar: 

«— Beyim, bu kazazedeyi bulduğum zaman öl
müş müydü?...» 

Bu soruya 'karşılık saf Karadenizlim şu cevabı 
verir: 

«— Hayır ölmemişti, baygındı; ama başı ters 
dönmüştü; düzeltirken öldü zavallı...» Dikkat ede
lim beyler, düzeltelim; ama öldürmeyelim. 

2172 sayılı Yasanın biran önce ülkemiz için en 
hayırlı şekilde ivedilikle düzeleceğine inancımın tam 
olduğunu tekrar vurgularken, darısının da bütün iyi 
niyetlerimle, bütün samimiyetimle 2490 sayılı İhale 
Kanununun başına gelmesini diliyorum. 

Kısa konuşmak için, kendime ters düşmeden söz
lerime son verirken, son olarak yalnız bir noktaya 
da dokunmak istiyorum. 

Radyum, uranyum', toryum büyük ölçüde stratejik 
ve ekonomıik önem'i haiz nükleer santrallerin 'ihtiya
cını karşılayan madenlerdendir. Bu üçlüden olan ve 
fiziksel yöntemlerle uranyumdan elde edilen radyum, 
bildiğim kadarıyla tıpta da kullanılmakitadır. Hal 
böyle ilken, Komisyonca radyumun kapsam dışına çı
karılmasını anlamalkta zorlulk çekiyorum. 

Uranyum ve toryumun, tabiatta kanun kapsamı
na girmeyen birçok madenlerle bera'ber bulunduğu 
bilinmektedir. Devletleştirmeden kaçınmak için, çoğu 
zaman uranyum ve toryumdan kaçmaya neden olu

nacağı akla yakın gelmektedir. Yani bu uranyum 
ve toryum madenlerle beraber bulunduğu için, içinde 
eser dahi bulunan madenlerin devletleştirilmesini is
temeyen özel sektörler yahut da işletmeciler haklı 
olarak (Ki, bunda yerden göğe hak veriyorum) bu
nu bildirmeyecefk ve bence 'bu da bir millî servetin 
kaybına sebep olacaktır. Bu hal ise, 'başında söyledi
ğim gibi, Anayasanın 168 inci maddesıini teyit et
mektedir. Doğru olan; Devletin değil, özel kesimin 
hangi madenleri işletebil ecelini kanunla düzenlemek 
gerektiğini bir daha vurgulamaktadır. 

İlginize ve sabrınıza teşekkür eder, saygılar su
narım efendim. (IAlkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuzcu.. 
Söz sırası Sayın Bilge'nin efendim. 
Sayın Bilge, buyurun. 
NECİP BİLGE — Ben söz almaktan vazgeçi

yorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Sağışman?... Yoklar efendim. 
Sayın Yılmaz, buyurun efendim. 
FUAT YILMAZ — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin muhterem üyeleri; 
Haftanın başından beri tartışmaları devam eden 

çok önemli bir Kanun Tasarısı sebebiyle huzuru
nuzda bulunuyorum. 

Yüce Meclisin çok kıymetli üyeleri tarafından pek 
önemli açıklamalar yapıldı. Konu her yönüyle hu
zurunuzda sunuluyor. Bu noktadan sonra konuşmanın 
zorluğunu biliyorum. Bununla beraber, ifade olunan 
hususlardan mümkün olduğu kadar uzak kalarak res
mî belgelere dayalı maruzatta bulunacağım. 

Sayın arkadaşlar; 
Yüksek huzurlarınızda incelenmekte olan Tasarı; 

Hükümet, Geçici Komisyon ve İktisadî İşler Komis
yonunun ihzari çalışmalarıyla tekevvün etmiş ve ha
lihazır durumuyla karşınıza çıkarılmıştır. Muhterem 
Hükümet ve her iki komisyonun mensuplarına ciddî 
çalışmaları için şükran borçluyuz. Ancak mesele şim
di onlardan çıkmış, sevap ve vebaliyle Yüce Kuru
lunuzun malı olmuştur. Çok, pek çok düşünerek ve 
tartışarak pek kıymetli tadil ve ilavelerle en iyi şekle 
ve Yüce Milletimize hayırlı düzeye getireceğimize 
eminim. 

Bu basit girişten sonra Komisyon çalışmalarına 
bir nebze temas etmek istiyorum. 

Geçici Komisyon çok ciddî ve hassas bir çalış
ma yapmayı müteakip yeni yasama yılına girerken 
aradan çıkmış, konu İktisadî İşler Komisyonuna in
tikal ettirilmiştir. 
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Daha önce bir yıl çalıştığım İktisadî İşler Komis
yonu her meseleyi hassasiyetle ele alır, incelediği ta
sarı ile ilgili kuruluş ve kişileri yurdun neresinde olur
sa olsun getirir, dinler; bilgi ve tecrübelerini en ge
niş şekliyle münakaşa platformuna indirirdi. Ancak, 
bu sefer öyle yapmamış. Geçici Komisyonu intikal 
etmiş vesikaları dikkate alarak Hükümet Tasarısını 
geliştirip huzurunuza getirmiştir. Nedenini çözeme
dim; bir taraftan Geçici Komisyonun eldeki dokü
manına sadık kalmış, öteki taraiftan hazırladığı metne 
itibar edilmemiştir. 

Pek Sayın Başkan ve Danışma Meclisi üyeleri; 
Konuşmamın devamında, faydası olur ümidiyle 

Türkiye'deki önemli maden yataklarının durumu hak -
kında rakamsal özet bilgi sunacağım. Bunlar ilgili res
mî makamlardan alınmıştır. 

Müracaatı yapılmış muhtelif maden sahası 9978 
adettir. Bunun içinde kömür sahası 1624'tür. Arama 
safhasında '2562, kömür için de 477. İşletme talebine 
bağlanmış 3516, içinde kömür miktarı 462. Proje saf
hasında 1252, kömür bunun içinde 208. Bulunarak si
cile bağlanmış 1314; 6İQ(6'sı kömür. İşletme ruhsatı alın
mış 836; 250'si kömür. İşletme imtiyazı verilmiş 183; 
56'sı kömür. Arşive alınmış; yani ruhsatı, imtiyazı, 
izni iptal edilmiş 22.841 saha mevcuttur; bunun 3075'i 
kömürdür. Bu sahaların genel toplamı 6758'i kömür 
olmak üzere 42.482 adettir. Bu sahaların tümü elim
deki haritalarda olduğu gibi, (İsteyen arkadaşımıza 
gösterebilirim) 11'i kömür, 14'ü bor ve 21'i demir 
bölgesinde temerküz etmiş durumdadır. 

Görülüyor ki, kaynak çok geniş ve bereketlidir. 
Bu durumda oradan oraya çekiştirme ve aktarma yap
ma gereğinin ne derece inandırıcı olabileceğini Yüce 
Heyetinizin takdirine sunarım. 

Sayın üyeler; 
2172 sayılı Kanunun çıkarılmasına sebep olan ge

rekçelerle, bugün huzurunuzda olan Tasarıya temel 
olan nedenleri sırasıyla ele alarak düşüncelerimi tak
dim edeceğim. 

Bunların ilki kapasitenin yükselmesi meselesi. 
1978 uygulaması ile hakikatte bu hedefe ulaşıla

mamıştır. Bilakis 1980 yılına kadar istihsal kapasite
sinde devamlı gerileme olmuştur; yani amaçlanan he
def ilk üç yılda elde edilememiştir. Bu husus Hükü
met Tasarısı gerekçesinde ifade edildiği ve kıymetli 
üye arkadaşlarım tarafından belirtildiği cihetle üze
rinde durmayacağım. 

ikinci bir mesele; özel kesim elinde gerekli yatı
rımları yapacak sermayenin yokluğu meselesi. Kısa da 
olsa bu konuya temas etmeden geçemeyeceğim. 

Muhterem üye arkadaşlarım; 
Özel kesimin 1978 öncesinde devamlı olarak ya

tırım yaptığını ve yatırımların aşağı yukarı resmî ke
sim yatırımları ile başabaş gittiğini ifade ettiler ve ha
kikatte özel teşebbüsün elinde büyük bir yatırım gü
cü olduğunu ortaya koydular. Bu bakımdan rakam
ların tekrar ifadesin'i zait telakki ederim. Ancak res
mî müteşebbis imkânında da çok büyük bir sınırlılık 
mevcuttur. Temas ettiğim bütün kuruluşların bütçe
leri ancak cari masraflara yetebilmektedir. 

Şurada elimde bir cetvel var, bu cetvelde 15 kö
mür havzası tadat ediliyor, bunların yalnız isimleri
ni okuyacağım ve resmî belge olduğunu ifade etmek 
isterim : 

Ankara Beypazarı, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, 
Bingöl, Çanakkale, Çorum, Erzurum, Konya, Mani
sa, Muğla, Sivas, Mardin, Siirt. Sadece bu 15 kömür 
havzasının 1982 yılı yatırım ihtiyacı 15,5 milyar Türk 
Lirasıdır. (Bunu resmî makamlardan aldım.) 

1984 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefle
nen bu 15 projenin tamamının gerçekleşmesi ise 
168,5 milyar Türk Lirasına ihtiyaç göstermektedir. 
Resmî kesimin büyii'k malî sıkıntısı ortada iken, mü
teşebbisin yatırım gücünü maden alanından uzaklaş
tırmak hangi müşkülümüzü çözecek?.. Sözkonu'su 
malî güç altın'a, taşa, toprağa kaçacak; korkarım 
bu durumda geleceğe erteleye erteleye madenlerimi
zi yine toprak altında bırakmak zorunda kalacağız. 

Sayın yetkililer bu endişelerimi ortadan kaldıra
cak açıklamalar yaparlarsa minnettar kalacağım. 

'Bir de serbest kesimin imalatta sunî darlık ya
ratması ve sanayi ile istihlak maddelerinde bulunması 
güç bir durum ortaya çıkarması konusu var. Bunun 
kafi derecede inandırıcı olduğunu ifade etmek maa
lesef mümkün değildir. Kaldı ki, bu kabil iş durdur
ma ve direnişler geçmişte resmî kesim çalışma yer
lerinde görülmüştür. Mesele 1984'te bitmesi düşünü
len sadece 11 termik santralın istihlak edeceği kömü
rü garanti altına almaktan ibaretse, resmî teşebbüs 
elinde tutulup gelişme projesi ele alınan demin oku
duğum 15 kömür havzası nda'ki kömür rezervi 1 m'il-
yar 676 bin 692 tondur. Hükümetin gerekçesinde ifa
de edildiği gibi, 1984'te bitmesi' beklenen 11 adet 
santralın istihlak edeceği kömür miktarı ise 35 mil
yon tondur. -Buna halk ve sanayi ihtiyacı da eklenin
ce 50 milyon tona varır. Bu istihlak temposu ihti
yacına göre santralların bulunduğu bölgelerdeki 15 
sahada mevcut kömür rezervi arşivdeki 3 075 ve Dev
let elinde kalacak olan 90'a yakın saba, hatta özel ke-
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sime devri sözkonusu olan 546 ocaktan bir gram kö
mür dahi çıkmazsa, 34 yıllık ihtiyaca yetmektedir yal
nız şuradaki .rezervler. 

Kal'dı ki, bu santrallardan 1984 yılında bitebile
cek durumda olanlar sadece Afşin - Elbistan, Yata
ğan, Soma'dır. Geri kalanların bir kısmı halen inşa 
halinde bile değil, projelen'dirme safhasındadır. Bu 
durumda sözkonusu rezerv belki de 40 yıl için yeter
li olacaktır. Türkiye'nin tüm ihtiyaçları için özel sek
tör hiç çalışmadığı takdirde dahi santrallar civarında-
'ki sahada 40 yıllık kömür mevcut iken, arşivdeki 
3 075 kömür sahası hariç, resmî kesim elinde 90 sa
hayı daha tutmanın mahiyeti hiç değilse ben denizce 
anlaşılamamıştır. 

Bu hesapta benim hatam mevcut ise açıklığa ka
vuşturulmasına sevinirim. 

Bu arada .bîr de Şırnak ve Silopi'deki asfalt'it me
selesine temas etmek isterim. Bu kömürler tabiî ya
pısı itibariyle petrol istihsaline asla uygun değildir. 
Isı, kalori fazlalığı hariç tabiî kömürden hiçbir far
kı yoktur. Civarında herhangi bir termik santral de 
mevcut değildir. Bu haliyle resmî kesim elinde kal
masının zorunlu olduğuna kani değilim. Bunu da 
Devlete yük yapmanın fazlaca faydaisı olmayacak
tır. istihsal ve fiyat kontrolünün fiilen idare etme kül
fetinde daha pratik olduğunu sanıyorum. Ancak res
mî kesimin nâzım, rol oynaması mutlak zorunlu ise 
Şırnak'taki Yeni Çeltek ve Mardin'deki Silopi Sa
haları resmî kesimde kalsın; ki, bunlar bölgedeki 50 
milyon tondan ibaret tüm rezervin çok büyük kıs
mını ihtiva ediyorlar, halen de fiilî çalışma bu sa
halarda mevcuttur. Bu sahaların dışında kalan Eruh, 
Pervari, Şırnak, Gergüş ve Savur'da'kİ 50'ye yakın 
diğer kömür sahasının sahipilerine iade edilmesinde 
büyük faydalar olabileceği hususunu Yüce Heyetin 
takdirlerine isunmak isterim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Serbest teşebbüsün elinde resmî kesim gibi teknik 

teçhizat olmadığı çok açık bir gerçektir; ama ne var 
ki, açık, kolay ve teknik gerektirmeyecek sahaların 
işletilmesi resmî teşebbüsün uhtesinde bırakılmış, ka
palı ve teknik işletme gerektiren zor ve .meşakkatli 
sahaların iadesi planlanmış bulunmaktadır. Resmî te
şebbüs teknik gücüne ters düşen bu hal tarzını seçme
yi tercih etmekle meseleyi tersinden ele almış olmu
yor mu?.. 

Bu arada iade edileceği söylenen 600 küsur çeşit
li maden sahasının durumlarına da bir nebze temas 
etmekte fayda mülahaza ediyorum. Bu sahalar genel

likle halen işleyen veya işletilebilecek durumda değil
dir. Çoğu kapalı galeri sistemi işletme isteyen çetin 
tabiattadır. Yolu, izi yoktur. Büyük kısmı müraca
at, arama, işletme talebi veya proje safhasındadır; 
yani açıkçası vatandaşa iade edilen sadece kayalar al
tındaki ıstırap ve hayaldir. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, süreniz doldu, bağ
layınız efendim. 

FUAT YILMAZ — Bitiyor efendim, bağlayaca
ğım, 

1978 senesi öncesi bor kaynaklarının yüzde 95'i, 
demirin yüzde 70'i, kömürün yüzde 72'si resmî te
şebbüsün dindeyken, bununda yetinmemişiz, 2172 sa
yılı Kanunla şümulü genişletmişiz. Şimdi de yukarı
da arz ettiğim üzere halen çalışmayan ve çalışmaya
cak olan ocakları iade etmekle fazla bir şey yaptığı
mızı sanmıyorum. Bu konuda doyurucu izahlarla 
Yüce Heyetinizin tatmininde büyük fayda olduğunu 
umarım., 

Sayın üyeler; 
Bir de maden sahalarının sınırlanması meselesi 

vardır. 17 Kasım 1978 tarih ve 14462 sayılı Resmî 
Gazetedeki (Ki burada, elimde) ek kararnameyle, 
maden sahalarının hudutları kotlarla sınırlanmış ve 
buraya girişler yasaklanmıştır. Bugün bu Tasarıya 
göre ocakların bir kısmı sahiplerine iade olsa dahi, 
bu kararname yürürlükte olduğu müddetçe vatandaş 
oraya giremeyecektir. Yüce Heyetinizin buna da ça
re bulması iktiza eder kanaatindeyim. 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; 
Yüce Atatürk'ün vazettiği karma ekonomi mode

limiz içinde Devlet zaten çok ağır yük altındadır. 
Bezden pabuca, içkiden sigaraya, gazdan tuza, ca
mından kâğıdına kadar her şey Devletten beklenir. 
Demiri, çeliği, sacı, çimentosu, petrolü ve bütün ula
şım tesisleriyle ulaşım hizmeti Devletten istenir. Bu 
büyük yükün gerektirdiği bürokrasiyi tedvir için çok 
geniş bir memur kitlesi teşekkül etmiştir. Elimdeki 
resmî belgede (Burada efendim) 1980 senesi tespitle
rine göre Türkiye'deki memur sayısı 1 milyon 487 
bin 300 kişidir. Bu miktar 1970 yılında 459 bin kişi 
iken, 10 yılda 1 milyon artmıştır. 1971'de yüzde 10, 
1972'de yüzde 8, 1973'de yüzde 8, 1974'de yüzde 2,8, 
1975'de yüzde 6, 1976'da yüzde 13, 1977Me yüzde 
10, 1978'de yüzde 18 ve 1979'da yüzde 5, 1980'de de 
yüzde yarım oranında artmıştır. 

Yabancı devletlerde memur oranı yüzde 1 iken, 
1980rden bu yana artmadığını kabul etsek dahi, biz
de 4 misliyle yüzde 4'tür. 
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Sayın üyeler; 
Resmî sektör madenler konusunda büyük yük 

ve gaileler altına sokulursa, bunun altından nasıl kal
kacaktır? Bu arada yeniden ne ölçüde memur gere
keceği 'hususunu da düşünmek gerekir kanaatindeyim. 

Bir misal olarak arz ediyorum. Sadece kömür iş
letmeleri 15 adet sahası için 1984 yılı sonuna kadar 
24 150 kişi almış olacaktır. Bu rakamlar ilgili ma
kamlardan! alınmıştır. 

Pek sayın arkadaşlar; 
Size sunduğum rakamlar muvacehesinde memur 

sayısındaki çok geniş vüsatin Türkiye'yi çok aştığını 
ve dünya standartlarının dört misline ulaştığını gö
rüyorsunuz. Devletin yükünü çoğalttıkça bürokrasi 
çarkı ağırlaşır, hatta kilitlenir. Korkarım bu gidişle 
bürokrasi çarkını döndürmek, oyalama ve oylanma 
hadisesine son vermek için bir başka büyük mekaniz
ma kurmak ve onun da yöneticilerini ayrıca yetiş-
'tirme'k zorunda kalacağız. 

Pek 'isabetli olacağına inandığım takdir Yüce He
yetinize aittir. Başkanlık makamı ve muhterem Ge
nel Kurula sonsuz saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Söz sırası Sayın Gürel'in. 
Sayın Gürel, buyurunuz efendim. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisim'izin değerli üyeleri; 
Bor, Kömür, Asifaltit, Fosfat, Demir Madenleri 

ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin işletilmesini Dü
zenleyen Kanun Tasarısının en İyi bir şekilde kanun
laşmasını sağlamak için, 2172 sayılı Kanun çıkmadan 
önce ve çıktıktan sonraki dönemleri çok iyi tahlil et
mekte ve değerlendirmekte fayda mülahaza ediyo
rum., 

Ancak bu sayede geleceğin düzenlenmesi en iyi 
şekilde sağlanabilir. 

Cumhuriyet dönemi madenciliği 1954 yılına k|adar 
bir devre, yani 6309 sayılı Kanunun çıkış devresine 
kadar, 1961 Anayasasında tabiî servetlerin korunma
sı ile ilgili maddenin yer almasından sonrak'i devre 
ve 1975 ve 1978 yıllarında 2172 sayılı Kanunun çık
ması ve sonraki devre olarak incelemekte fayda var
dın 

Bunları kısaca gözden geçirdiğimiz zaman, 1954 
yılına kadar Türkiye'de madenciliğimiz, Maden Ni
zamnamesi ve 4268 sayılı Kanunla bunun tadiller'iy-
le beraber düzenlenmekteydi. Bu Kanunla MTA ve 
Et'ifoank gibi Kamu iktisadî Kurumlarına verilen hak
ların, madenciliğimizin gelişmesine engel olduğu, 

ekonomik gelişme için özel sektöre eşit haklar tanı
narak ekonomik kalkınmamızın hızlandırılması sağ
lanacağı görüşü 6309 sayılı Kanunun gerekçesinde 
yer almıştır. Bu bakımdan, bu Kanundan sonra Türk 
madenciliğinde görülen sıçramayı inkâr etmek de 
mümkün değildir. 

Bugün bu Kanunun günün şartlarına uydurulma
sı, ıslaha muhtaç maddelerinin yeniden gözden geçi
rilmesi birinci prolblem olarak madencilik konusun
da önplanda olmalıdır. Temenni edelim ki, en güzel 
şekilde hazırlanıp sonuçlandırılabidsin. 

Anayasa müzakereleri sırasında da çok defaatle 
dile getirildiği gib'i, bu tartışmalar gerek özel sektör, 
gerekse resmî sektör madenciliğini son derece olum
suz; yönde etkilemiştir. 

63019 sayılı Kanunun özel sektörü teşvik eden hü^ 
kümleri, memleketimizde maden yataklarının bulun
ması seferberliğini başlatmış, kendi zenginliğimizi ta
nıma imkânını sağlamıştır; ancak Devlet kuruluşla
rı maalesef gereken denetimi yapamamışlar, bu se
beple her iki kesim çalışmalarında büyük eksiklikler 
meydana gelmiştir. 

îç politikadaki gelişmeler tartışmaları sloganlaştır-
mış, bu sloganlar ise meseleyi özünden saptırmış ve 
kabahati neticede özel sektörün üzerine yıkmıştır. 
Dişini tırnağına takıp çalışan bir müteşebbisi gördü
ğünüz zaman, vergi kaçakçısı, hırsız, karaborsacı, 
istismarcı, halk düşmanı; yeni yatırım yapacak, ihra
cat ürünü imal edecek, yabancı bir müteşebbisle bu 
hususta müzakereye mi oturmuş; işbirlikçi, kompra
dor, yabancı ajanı gibi yalan ve yanlış saldırılarla 
özel sektörün en çok muhtaç olduğu güven ortamı 
yok edilmiştir. 

Bu güvensizlik ve tereddüt, hatta endişe içinde 
uzun vadeli yatırım yapılamamıştır. Yıllardan beri 
yabancı sermayeyi beklerken bu davranış ve gelişme
ler onları da ürkütmüştür. Görüşler zamanla sert
leşmiş, hukukî düzenleme noktasına gelmiş ve bu or
tam içerisinde 1972'den önce dile getirilen petrol ve 
rafinerilerin, dış ticaretin, madenlerin ve hatta ban
kaların devletleştirilmesi programları yapılmaya baş
lanmıştır. 

1975'de hazırlanmış ve çıkarılmış olan Kanunun 
yürürlüğe girmemiş olması dolayısıyla üzerinde dur
muyorum. Ancak, 1978'de 2172 sayılı Kanun bu 
şartlar altında ortaya çıkmıştır. Ankara Hukuk Fa
kültesinden, istanbul Hukuk Fakültesinden ve Mec
listen bazı üyelerin gayri resmî olarak hazırladıkları 
bu Kanun Tasarısı 4.10.1978'de kanunlaşmıştın 
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Muhterem arkadaşlarımı; I 
Bu Kanun üzerinde çok tartışılmıştır, bu tartış

malar çok iyi bilinmelidir; çünkü önümüzdeki bu I 
Tasarı, esas 'bu Kanunun üzerine inşa edilecektir, te
meli sağlam olmadığı takdirde, görünüşte şeklen bi
na edilmiş olsa dahi çürük olacaktır. I 

Önce bu tartışmalar hukuk yönünden ele alhn-
mıştır. Bilim adamlarımız gerek tek tek, gerekse top
lu olarak bu Kanunu tartışmışlar. Bir kaç misal arz 
edersem; kitaplar halinde, broşürler halinde, «Dev- I 
Jetçe işletilecek Madenler Hakkında Kanun Tasarı- I 
sı, ilmî ve hukukî mütalaa. Prof. Dr. Hayri Doma- I 
niç; dokuz kişilik istanbul Üniversitesi Heyeti.» 

Yine, Kanunun hazırlanmasında gayri resmî he
yette yer alan Doç. Dr. Hikmet Sami Türk, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Ken
disi; sistematikten yoksun. Tasarı başlığı ve metni 
arasında kapsam ve biçim farklılığı, dikkat ve özen 
eksikliği yönünden kendi yaptığı tasarıyı da beğen
mediğini dile getirmiş. I 

Yine, Muhterem Hocamız Anayasa Komisyonu 
Başkanımız Prof. Dr. Orhan Aldikaçtı'nın mütalaası. 

Prof. Dr. ismet Sungur Beyin (tstanbul Üniver
sitesi) Devletçe İşletilecek Madenlerle îlgili Kanun 
Tasarısının Anayasaya yedi noktadan aykırılığı ile I 
ilgili görüşleri. 

Nihayet, Prof. Dr. fsımet Giritli'nin, diğer kuru
luşların, iktisatçıların, ekonomistlerin bu husustaki 
görüşleri ve Sonunda önümüze kadar bu Tasarının 
gelişi. 

Ayrıca, konuyu hukukî yönden inceledikten son- I 
ra, bir de ekonomik yönden ele aldığımızda çelişki
lerle karşılaşıyoruz. Ekonomiye ters düşen hiçbir hu
kuki düzenlemenin uzun ömürlü olamayacağını söy
lemekten başka bir sözümüz olamıyor. 

Tasarıya geçmeden önce, görüşmelerde, karar 
vermemizde tecrübelerimize açıklık, tercihlerimize 
açıklık getirmesi bakımından, yorum yapmadan Sa
yın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın, 
Sayın Sanayi Bakanımızın, Sayın eski Başbakan Yar
dımcısının, madenlerimiz, ekonomimiz ve bu Tasarı 
hakkındaki görüşlerini kısaca bir spiker gibi belirt
mek istiyorum. 

20 Eylül 1980, Sayın Hükümet Başkanı Bülend 
Ulusu'nun Hükümet Programı sunuş konuşması : 

«Yurdumuzda geniş linyit kömürü kaynaklarının 
bulunması petrol üretiminin önemli bir alternatifini 
teşkil etmektedir, gerek kömür, gerek petrol rezerv
lerimizin araştırılması, işletilmesi ve yurt hizmetine | 
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arz edilmes'i için kamu kurum ve kuruluşlarının ve 
özel kesimin teşebbüs ve yatırım gücünden olduğu 
kadar, gerektiğinde yurt dışı imkânlardan da ülke
miz menfaatlerine en uygun şekilde yararlanılacaktır. 
Yurdumuz ekonomisinde önemli bir payı olabilecek 
madenlerin süratle işletmeye açılabilmesi için, arama, 
üretim ve değerlendirilmesinde her imkândan yarar
lanılacaktır.» 

Yine Sayın Başbakanımızın, 15 Ağustos 1981 
Basın Toplantısında Central the Ajanse muhabirinin 
bir sorusu üzerine; «Her konuda; petrol aramada, 
kömür aramada, ekonomiye katkı yapacak her şey
de yabancı sermayeye açacağız. Esas olan üretimin 
artırılmasıdır; özel teşebbüs mü yapsın, kamu mu 
yapsın gibi sözler, vakit geçirmekten başka bir işe 
yaramamaktadır. Altyapı kamu kesimi yapar; esas 
olan, verimin, üretimin artırılmasıdır.» 

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu husustaki düşünce
leri 16 Ocak 1981 Adana konuşması : «Dün Konya'da 
KİT'lerden bahsettim. Bu kuruluşların hepsi bir fe
laket; zarar içinde. Niçin birçok mallarımıza zam yap
tık; sebebi bu. Zararına çalışıyor, mütemadiyen büt
çeden para aldılar. Bu sene hiç bir yere yeniden 
memur, yeniden işçi almayacağız. Sebebi; şu sıkıntılı 
durumdan bir an evvel kurtulalım. 

Sevgili vatandaşlarım: yeraltı zenginliklerimizi iş
letirsek, tarıma ve hayvancılığımıza önem verirsek, 
turizmi geliştirirsek, o zaman işte zengin ülkeler ara
sına katılabiliriz, onun için bu işletmelere büyük önem 
veriyoruz. Sizden beklediğimiz, bu mücadelede bize 
yardımcı olmanızdır.» 

11 Şubat 1981 Malatya konuşması: «Doğu böl
gelerinin kömür sıkıntısı çekmemesi için önlemler alı
nacaktır. Ancak bizim bir alışkanlığımız var, her şeyi 
devletten bekliyoruz. Devlet yapacak; ama şu anda 
özel sektör de kendini görevli sayarsa, bu güç bir
leşince çok daha çabuk hallolur. Devlet, Türkiye'nin 
her tarafına birden erişemiyor. Bu bakımdandır ki, 
ben müteşebbis vatandaşlarımdan bu konuda Devlete 
yardımcı olmalarını bekliyorum.» 

Basın toplantısı: «Mademki karma ekonomik sis
temi uyguluyoruz, özel ve kamu sektörü el ele ve
rerek çalışmalıdır. Bizde maalesef bugüne kadar ka
mu sektörü özel sektörü bir umacı olarak görmüş ve 
onunla temas ederse, belki bir leke gelir diye daima 
çekinmiştir. Bunu üzerimizden atamazsak, eğer bu 
iki sektör birbiriyle elele, kolkola verip çalışamazsa 
ekonomimizi istediğimiz seviyeye yükseltme imkânı
nı bulamayız.» 
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MTA Enstitüsünü ziyaretlerinde yaptıkları ko- | 
nuşma: «Maden sahasında yatırım yapmazsak, kalkın
mamızı hızlandıramayız. Türkiye'nin değerli maden I 
yatakları vardır, uzun zaman değerlendirilemedi ve 
işletilemedi. Biliyorsunuz, Türkiye'de madenlerimiz 
zengin; rasyonel bir şekilde işletemedik, işletmesi ge
rekenlere de veremedik.» 

BAŞKAN — Sayın Gürel, süreniz dolmuştur efen^ 
dim, lütfen bağlayın. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Bitiriyorum Sa
yın Başkanım. I 

Sayın Sanayi Bakanımızın 24.3.1982 tarihli Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına hitaben yazdığı bir 
yazı: «Devlet kuruluşlarında devletleştirmeden Önce 
Etibank'ın elinde 1100, TKİ'nin elinde 850 maden sa
hası varken, bunlar faaliyete geçirilip üretim ger
çekleştirilememiştir. Kamu iktisadî Teşebbüslerinin 
elinde, maalesef tam kapasite jile çalışmayan ve çalış
t ır ı lmayan maden işletmeleri ve tesisleri mevcuttur.» 

2172 sayılı Kanunla ilgili görüşü: «Esasen, özel bir 
Kanunla Devletçe işletilmekte olan Zonguldak Taş
kömürü Havzası dışında bütün madenlerin aranma
sı ve işletilmesi, kamu - özel sektör ayrımı yapılma
dan her iki sektöre eşit haklar tanınmak suretiyle 
yapılmalıdır.» 

Yine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının demir cev
herleri yataklarının işletmesiyle ilgili bir notu: «Oysa j 
ki, eskiden beri sahipleri tarafından çalıştırılan bu sa
halardan cevher alınmasında herhangi bir problemle 
karşılaşılmamıştır. Özel sektörce gereken yatırımlar 
yapılarak bu sahaların kanunun istediği evsaf ve mik
tarda üretime yönelmesi mümkündür. Özel sektörce 
işletilmesi faydalı mütalaa edilebilir. Buna mukabil, 
kanunun demir cevheri sahalarının işletilmesi yönünde 
limkân ve kaynaklarının, özel kesimin hiç bir şekilde 
yapamayacağı boyutlarda bulunan ve 972 milyon ton 
görünüm rezervi bulunan Hasan Çelebi yataklarının 
işletilmesine teksif edilmesi faydalı ve zarurî görül
mektedir. Bu itibarla, 2172 sayılı Kanunla kamulaş
tırılan sahaların eski sahiplerine iadesinde mahzur ol
mayıp, bilakis kamuoyunda çeşitli spekülasyonlara 
sebep olan söylentilerin de önlenmesi bakımından fay
dalı mütalaa edilmektedir.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Eğer KİT'ler bundan böyle sübvanse edilmeye

cekler ise ve maliyet artı kâr üzerinden kömür sata
caklar veya cevher satacaklar ise, niçin rekabete sokup 
daha ucuza mal etme yollarında kendilerini teşvik ! 
etmiyoruz?.. Yok, sübvanse edilecekler ise, KİT'lerin 
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rasyonel ve rantabl çalışmaları nasıl sağlanacaktır?.. 
Bu soruya mutlaka cevap bulmamız gerekmektedir. 

Geri verilecek madenlerin çokluğu ile saha sayı
sının ayrıca azlığı karşısında Komisyon Başkanımız 
«Nerede bunun katı devletçiliği?» diyor. 

Burada bir noktaya parmak basmak lazım; Dev
letin 2172'ye göre el koyduğu sahaların rezerv mik
tarları ile geri verilmesi düşünülen sahaların rezerv 
miktarları arasında, işletme, ruhsatlı, arama ruhsatlı 
veya işletme imtiyazlı olup olmadıklarına bakarak 
karar vermek lazım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir hususa parmak basmadan geçmek mümkün 

olmayacaktır; çünkü dün Sayın Barangil Paşamızın 
ifade ettikleri gibi, geçen sene Geçici Komisyon ola
rak çalıştığımız zaman içerisinde de, bu sene İktisadî 
İşler Komisyonunda çalışma süresince de, belli bir 
baskının altında olduğumuz izlenimi daima verilmeye 
çalışılmıştır. Paşamızın belirttiği gibi, gerek fısıltı 
gazetesi, gerekse imalı yazılarla Komisyon üyeleri
nin özel kesimle çok yakın irtibatta bulunduğu ve 
hatta 50 milyon gibi bir paranın Komisyon üyeleriy
le ilgilendirildiği ve kendilerine birer altın dolma
kalem verildiği söylentileri kulağımıza kadar gelmiş
tir. 

YILDIRIM AVCI — Biz de isteriz. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Biz almadık ki, 

size verelim. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Buraya gelen, Danışma Meclisinde görev yapan 

hiçbir arkadaşımızı bunlarla yakından ilgilendirmek 
mümkün değildir. Şerefli insanlar olarak doğduk, şe
refli insanlar olarak yaşadık ve bundan sonra da 
böyle yaşayacağız. On parmağında kara olanların, 
bu sözleri ne mksatla söylediklerini belirtmek mümkün 
değildir. 

Şunu, konuşmalarımın başında belirttiğim gibi, bu
gün de bazı arkadaşlarım dile getirdiler; bilhassa bor 
sahalarına geldiği zaman, «dört firma, beş firma, 
sekiz firma» diye isimler sayılarak, «Bu firmalar 
için mi bu kazançlar dağıtılacaktır?» deniyor. Bizim, 
hiçbir firmanın kazancını dikkate alarak burada bir 
hukukî düzenleme yapmamız mümkün değildir. Bu
rada yapılacak düzenleme, tamamen objektif esaslara 
göredir; bundan zarar görecekler de vardır, fayda gö
recekler de vardır. İşte bu, biraz evvel bahsettiğim 
devamlı psikolojik baskının bir başka şeklidir, bir 
başka tezahürüdür; biz dört kişiyi düşünerek bura
da kanun yapamayız 
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Bir arkadaşımız, Devlet kesiminin milyarlarca lira
lık yatırım yaptığını ve bu yatırımın özel kesimce ya
pılamayacağını söylediler. Doğrudur; özel kesim ko
lay kolay yatırım yapmaz, özel kesim, hassas bir ke
simdir. Mal canın yongasıdır; gecesini gündüzüne ka
tarak çalışma yapmakta, kâr beklemektedir. Özel ke
simi caydıracak bu nevi baskılar, bu nevi ithamlar, 
onları bu yatırımı yapmaktan şimdiye kadar alı
koymuştur ve bu konuşmalar devam ettiği müddetçe 
de özel kesim ürkekliğini devam ettirecektir. 

Bir siyasî parti söz verdi, geldi, 2172'yi çıkardı; 
Bir siyasî parti söz verebilir, ama benim biraz evvel 
anlatmaya çalıştığım gibi, bir siyasî partinin normal 
şartlarda verdiği sözün burada 2172 olarak meydana 
gelmesi değil, o devrin, 12 Eylül'e kadar getiren ideo
lojik çatışmalarının başlangıcı olarak siyasî partinin 
bünyesi içerisinde de ağırlığını göstermiş ve bu ka
nun 2172 olarak karşımıza çıkmıştır. Hiçbir kanun eko
nomiye ters düşemez, hiçbir hukukî düzenleme eko
nomiye ters düşemez; ters düşerse, aradan iki sene 
geçmeden yine önümüze gelir. 

BAŞKAN — Sayın Gürel, lütfen bağlayın efen
dim. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Hemen bitirmek 
üzereyim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Etibankımız, kuruluşundan bugüne pekçok büyük 

hizmetler görmüş ve yeni yeni büyük müesseselerin, 
büyük genel müdürlüklerin meydana gelmesine vesile 
olmuştur, okul hüviyetini kazandırmıştır; ama bugün
kü şartlarda, bugünkü düzen içerisinde 440'a tabi 
olarak yürütülmesi halinde Etibank'ın yükü çok ağır
dır. Şimdi, Sayın Maliye Bakanlığı temsilcilerimiz 
burada, Sayın Enerji ve Tabîi Kaynaklar Bakanlı
ğımız burada yatırım programlarını karşılıklı bir mü
zakereye tabi tutalım; Maliyeden alacakları miktar 
nedir ve gecikmeler nerededir?.. Türkiye'de bu düzen 
devam ettiği müddetçe, Maliyenin sıkıntısı devam et
tiği müddetçe, KİT'lerin üzerine daha fazla gitmeye 
hiç gerek yoktur. Bu Kanun, Sayın Aşkın'ın da be
lirttiği gibi, bir noktada tekelleşmeyi gündeme ge
tirmiştir ve bu tekelleşme, başından sonuna kadar tek 
bir konuda tekelleşmedir. Anayasanın ilgili maddeleri 
(zamanında görüşülürken dile getirildi, şimdi de dile 
getirmek mümkün) tekelleşmeyi yasaklamaktadır. O 
halde, bu maddeyi gözden ırak tutmadan burada ye
niden şekillendirilmesinde fayda mülahaza etmekte
yim. Sadece Etibank'ın değil Türkiye Kömür İşlet
melerinin, Demir - Çelik İşletmelerinin, diğerlerinin 

de hukukî bünyesinde, özel sektörün cevvaliyeti, di
namizmi kendisine sağlanmadığı müddetçe, bizim 
burada yapacağımız kanunlar her gün tartışmaya 
açık olacaktır. 

Sayın Başkanım, çok muhterem arkadaşlarım; sö
zümü bitirmeden önce bir konuyu da iki cümlecikle 
hemen bitirerek, son vermek istiyorum. 

Bir konuşmacı arkadaşımız demirlerin işletilme
siyle ilgili görüşmesini yaparken, «1979 yılında 241, 
1980 yılında 583, 1981 yılında 846 ton, 1982 yılında 
1069 TL. ton olmuştur fiyatlar ve buna karşılık özel 
sektörce işletilen ocaklardan satılan cevher maliyeti 
1982 yılında 3000 - 3500 TL. olmuştur. Deveci oca
ğından, kamulaştırılmasından sonra linyit ve fiyat 
bakımından yapılan tasarruf yanında, dört yılda 500 
milyon TL. cevher tasarrufu yapılmıştır.» dediler. 

Şimdi, burada bir konuya, hemen değerlendirme 
bakımından temas etmekte fayda var. Burada bah
sedilen, devlet demiryoluna olan mesafedir. 17 ki
lometrelik bir mesafededir Deveci sahası. Ayrıca bu 
parayı, 1000 küsur liralık paradan bahsederken, kon
solide bütçe üzerinden incelenmesi lazımdır. Aşağı 
yukarı 2000 TL. üzerindedir; o zaman da Divriğ'e 
9 kilometrelik maliyeti 1982 yılı içerisinde 2700 lira 
civarında olmaktadır. Devlet demiryollarına 92 kilo
metre mesafesi olan Aktepe sahasıdır; işte bunun ma
liyeti 3500 lira civarındadır. Bu maliyeti hesaplarken, 
maliyet hesaplarını verirken, mesafeleri çok iyi hesap 
ederek arkadaşlarımıza duyurmakta, değerlendirme yö
nünden fayda mülahaza etmekteyim. 

Sabırla dinlediğiniz için ve Sayın Başkanımın gös
terdiği müsamaha dolayısıyla kendilerine şükranları
mı arz eder, hepinize saygılar arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
Son konuşmacı Sayın Fırat'tır. 
Sayın Fırat, buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, Yüce Mec

lisin sayın üyeleri; 
1982 yılında Yüce Meclisinizde bendeniz ve 16 

kıymetli arkadaşımızın imzalarıyla verilen bir öner
ge, Yüce Meclisin ittifak oyuyla Anayasamızda ay
nen yer almıştır. Bu madde, tabiî servetlerin ve kay
nakların aranması ve işletilmesi maddesidir. Aynen 
şöyle demektedir: «Tabiî servetler ve kaynaklar Dev
letin hüküm ve tasarrufu altındadır. (Bu münakaşa 
götürmez) Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Dev
lete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için ger
çek ve tüzelkişilere devredebilir. Hangi tabiî servet 
ve kaynağın arama ve işletmesinin, Devletin gerçek 
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ve tüzelkişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek 
ve tüzelkişiler eliyle yapılması kanunun açık iznine 
bağlıdır. Bu durumda gerçek ve tüzelkişilerin uyma
sı gereken şartlar ve Devletçe yapılacak gözetim, de
netim usûl ve esasları ve müeyyideler kanunda gös
terilir.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Konu, devletin hüküm, ve tasarrufu altında bu

lunan tabiî servet ve kaynakların hangilerinin işlet
mesinin ortak veya özel sektör eliyle yapılmasına dair 
çıkarılacak yasa konusudur. Bunun haricinde herhan
gi bir münakaşa, Anayasaya taban taban zıttır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Önümüzdeki Tasarıda üç metin görmekteyiz. Bun

lardan bir tanesi Hükümete, ikincisi Karma Komis
yonuna, üçüncüsü de İktisadî İşler Komisyonuna ait
tir. Bu üç raporda bazı küçük farklılıklar olduğu ilk 
nazarda zannedilebilir; ancak fark, aslnıda prensip 
farklılığı olduğu için, çok büyükte sayılabilir. Bu 
nedenle, konulara gereken ehemmiyetin verilmesi 
icap eder. 

İlgili Anayasa maddesinin açık hükmü karşısında, 
bazı tabiî servet ve kaynakların işletilmesinin bu Yasa 
ile özel sektöre yaptırılması mevzubahistir şu anda. 
Daha önce çıkartılmış olan 2172 sayılı Kanun, birçok 
demir ve kömür madenleriyle, tüm bor madenleri
min işletilmesini, 1961 Anayasamızın 130 uncu mad
desi gereğince Develtin inhisarına almış durumdaydı. 
Bunun esas gayesi; enerji ve sanayi kesiminin ham
madde ihtiyacının çözümünün emniyet altına alın
ması ve hammadde sorununun hallini öngörmesiydi. 
Muhtelif kararnamelerle (Daha önce de söylenmiştir) 
9 bin civarındaki, kömür, bor tuzları ve demir ma
denleri sahasının ancak 163 tanesinin işlemi bitirile
rek ilgili kuruluşlara devredilmiştir; ancak bazı sa
haların, kuruluşların yatırım gücüne göre fazla önem 
arz etmemeleri ve rantabl olmamaları üretime geç
meyi engellemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Konu şudur: Devletin elinde bulunan, hüküm ve 

tasarrufu altında bulunan ülke sınırları içindeki tabiî' 
servet ve kaynakların ekonomimize bir an önce katkı
da bulunmasını temin etmektir. Bunun, Atatürk'ün 
de Söylevinde belirttiği gibi, ferdin gücünün dışında 
olanları Devlet yapacak; umumî ihtiyaçlara cevap 
verecekleri Devlet yapacak, bırakacaklarını bu Yasa 
tespit edecek. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sırasıyla, önce kömürden başlamak istiyorum. Ül

kemizde üç, dört sene öncesine nazaran kömür re

zervlerinin, linyit rezervlerinin altı milyar ton olduğu 
tespit edilmişti; ancak son senelerde yapılan çalış
malarla, memnuniyet verici olarak bunun 875 milyar 
tona çıktığını daha önce de arz etmiştim. İddia odur 
ki; devletleştirmeden sonra üretimde azalma olmuş 
ve ülke kömür sıkıntısına düşmüştür. Bu iddianın ne 
derece yanlış olduğunu biraz sonra arz edeceğim. 
Birçok kömür ocağında Devlet gücü, Ağustos 1979' 
dan sonra, yani devletleştirmeden sonra kendini ispat 
edememiştir. Bugün bile bazı yerlerde ilgililer, ocak
lara girerken bazı kişiler, buraların kısa bir süre son
ra tekrar geri alınacağını defaaten belirtmektedirler. 
Yani, 1979'dan beri bir huzur ortamı teessüs etme
miştir; ne özel sektöre, ne Devlet memuruna güven
ce gelmemiştir. Hal böyle iken, üretim durumuna şim
di resmî kaynaklardan bir göz atmakta yarar vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1980 yılı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuru

lunun raporu; sayfa 14: «Bu gerçek karşısında taşkö
mürü madenciliğinde bugün yapılan yatırımın en az 
10-15 yıl sonra, linyit madenciliğinde yapılan yatı
rımın da en az 3 - 5 yıl sonra karşılığı alınmaya baş
lanacağından ve yine madencilikte bugün yapılan 
herbir hatanın olumsuz etkilerinin de 3 - 5 yıl sonra 
ortaya çıkacağının göz önünde bulundurulması ge
rekir.» diyor. Bunu okumaktan kastım; biraz sonra 
yapılan yatırımlara geleceğiz. Ne kadar yatırım ya
pılmıştır; özel sektör ne kadar yatırım yapmıştır, 
üretim hangi sene artmıştır, nerede düşmüştür, neden 
düşmüştür; bunların hepsini arz edeceğim. 

1976 yılında kamu sektörün ürettiği linyit 7,5 mil
yon ton; özel sektörün ürettiği 3,8 milyon ton. 

1977'de kamu sektörünün ürettiği 8,2 milyon ton; 
özel sektörün ürettiği 4 milyon 96 bin ton. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Madencilikte bir kaide vardır; bir maden işlet

mesinde yılda yüzde 5 ila 8 üretim artışı normaldir; 
bunun üzerindeki artışlarda tahribat mevzuubahistir. 
Şimdi bakın arkadaşlarım; 1978'e geliyorum. Yine 
devletteki üretim artışı % 8 - 10 civarı, 9 milyon 
330 bin ton; özel sektörde 6 milyon 259 bin ton. 
% 55 civarında üretim artışı. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1979'da Devletin ürettiği bir milyon 700 bin ton 

artıyor, 11 milyon ıton; özel sektör 2 milyon 229 
bin ton. 

1980'de Devletin ürettiği 13 milyon 638 bin ton. 
Lineer, gayet istenilen şekilde bir artış var. özel sek
törün ürettiği 1 milyon 271 bin ton. 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, geliyoruz 1981 yi- i 
lına. Bu Kararname Bakanlar Kurulundan 1980 yı
lının 7 nci ayının 20'sinde imzadan. çıkmıştır; sene 
1983. 1981 ve 1982 yılları niye göz önüne serilmiyor?.. 

Muhterem arkadaşlarım; 1981 yılını veriyorum: 
1981 yılında kamuda üretilen linyit 15 milyon ton; 

özel sektör 2 milyon 3 bin ton. 
1982 yılında kamu 16 milyon 202 bin ton; özel 

sektör 2 milyon 283 bin ton. Özel sektör de artık 
normal artmaya başlamıştır. 

îşte muhterem arkadaşlar, dünyanın hiçbir ül
kesi yoktur ki, kaynakları devletin denetimi altın
da olmasın. Bir özel sektör 4 milyon tondan 6,5 mil
yon tona çıktığı zaman, bunun anlamını iyi bilmek 
lazımdır. Bugün deniyor ki, bu üretime hiç yetişil
medi. îşte muhterem arkadaşlarım, buradan oku
yorum, (Lütfen; Hükümet buradadır, ilgili teşekküller 
buradadır) yalansa, yanlışsa huzurunuzda lütfen ce
vaplandırsınlar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir ton linyitin üretiminin devam etmesi için, Al

manya'da en az bir dolar yatırım yapmak lazım. Bir 
ton taşkömürünün üretiminin devam etmesi için de 
2,5 dolar yatırım yapmak gerekiyor; ileriye matuf. 
Raporda okuduğum konu odur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, mevcuda bir ton ilave taşkömürü yara

tabilmek için, Almanya'da 40 dolar, İngiltere'de 80 
dolar yatırım yapmak gerekiyor, ilave bir ton linyit 
üretimi yaratabilmek için, Almanya'da 20 dolar, İn
giltere'de 40 dolar yatırım yapmak gerekiyor. Bugün 
kömür madenlerinin % 70'i devletleştirilen Almanya, 
tümü devletleştirilen İngiltere ve % 70'i civarında 
devletleştirilen Hindistan, Fransa, İtalya; linyit ve kö
mür yataklarını devletin sıkı kontrolü altında işleten 
ülke Belçika... 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ne Anayasamızdaki bu maddenin, ne burada ko

nuşulanların ideolojik bir düşünceyle ilgisi yoktur. 
Burada her konuşan, önce memleket yararını ak
lına getirmelidir; benim bundan zerre kadar şüphem 
yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Devletin yaptığı yatırımlar vardır; bu yatırımların 

başında, elektrik, su, yol gibi altyapı yatırımları ge
lir. Devlet, dengeli bir enerji üretimi için, kömür ya
taklarından istifadeyi planına almıştır ve bu şarttır. 
Yalnız hidroelektrik sanrallarla bir ülkenin enerjisi 

i temin edilemez; bunun dengeli olması lazım. Dolayı
sıyla, Devlet 11 büyük enerji yatırımına girmiştir; 
burilar termik santral yatırımıdır. Bunlardan bazıları 
bir tanesi, Yatağan, Çayırhan, Afşin-EMstan'dır. 

Mu'hterem arkadaşlarım; 
Afşin-Elbistan Termik Santralının dört tane üni

tesi vardır ve bu dört ünite «A», «B», «C», «D» diye 
adlandırılmıştır. Her ünitede de dört tane ayrı ünite 
vardır, her ünite 340 megavattır. Yani, bir «A» üni
tesi devreye girdiğli zaman, 1360 megavat gücünde 
bir enerji üretilecektir. Bu enerjiyi üretmek için, yal
nız bir ünite için yılda 20 milyon ton kömür kulla
nılacaktır. 20 milyon ton kömürü çıkarabilmek için, 
60 milyon ton dekapaj yapmak lazım; yani üstün
deki toprağı almak lazımdır. 

BAŞKAN — Sayın Fırat; konuşma süreniz dol
muştur, lütfen bağlayın efendim. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım; benden ön
ceki konuşmacılar gibi, ben de müsamahanıza sığın
mak istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bunun için Devlet, bu «acz içinde» dedikleri TKİ, 

altı tane «Bager» lismi altında dekapaj makinesi ge-
tirmiştir, her biri 6 milyar liradır, altı tanesi 36 mil
yar liradır. Devlet, «A» ünitesi için burada enerji 
santralına halen 200 milyar liralık yatırım yapmış
tır. Ancak, DevM 10 senedir burada kömür çıkarta
bilmek için 100 milyar liralık yatırım yapmıştır, da
ha bir kilo Ikömür çıkarmamıştır. Soruyorum size 
muhterem arkadaşlarım; altyapı Devletin görevi mi, 
enerjiyi üretmek Devletin görevi mi? Sanayiciye, Do-
ğu'ya sanayileşmesi için enerji vermek Devletlin gö
revi mi? Yaptığı santrala bu kömürü kimden temin 
edecek? Kömür çıkarılmadığı zaman, bu santral dur
duğu zaman, bunu nasıl rantabl hale getirecek? Kimi 
suçlayacağız? İşte muhterem arkadaşlarım; Atatürk' 
ün beyanatında belirttiği gibi, ferdin yapamayacağı 
işleri Devlet yapacaktır; Anayasamız bunu amirdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Diniliyorum, «İhracat, ihracat» deniliyor. Maden 

ihracatı düşmüş. Elimize bir de «Beyaz Kitap» geçti, 
bu «Beyaz Kitap»tan bir sayfa okumak isterim muh
terem arkadaşlarım, bakın birinci sayfada ne d'iyor: 
«Kamu kuruluşları temsilcilerinin, bürokratik gele
nekler gereği Tasarıya karşı çıkamamaktan kaynak
lanan görüş ve savunmalarına ve özellikle bu kanaat
leri ve hatta peşin yargıları teyit edecek şekilde yap-
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tınlan mahallî inceleme ve gezilere dayandığını ve 
bu nedenle tek yönlü ve hatta yönlendirilmiş Hır de
ğerlendirme olacağını üzülerek vurgulamak mecbu
riyetindeyiz.» Ben, Yüce Meclisin Komisyonunu ten
zih ediyorum, böyle bir iddia altında tutamayız, on
lar kendilerine verilen görevi yapmışlardır ve emi
nim ki, mevcut şartlar içerisinde en iyisini yapmış
lardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Özel sektöre saygım büyüktür. Özel sektör ve ka

mu se'ktörü, karma ekonomi prensibi içerisinde Ata
türk'ün gösterdiği yolda yürümeye mecburdur; bu
nun aksini iddia etmemek gerekir. Tabiî ki özel sek
törün katkıları olacaktır, tabii ki özel sektör kâr ede
cektir; ancak dozajını iyi bilmek lazım, özel sektörün 
de kamu sektörüne karşı saygılı davranması lazım. 

'Bakın bana verilen bir notta ne deniyor arkadaş
larım: «KİT'ler madenciliği Devlete gelir sağlayacak 
ve rasyonel 'bir şekilde geliştirmemektedirler. Ayrıca, 
büyük zararları nedeniyle bu kurumlar bütçeye yük 
olmuşlar ve böylece memleketimizin kalkınması için 
gerekli diğer yatırım harcamalarını da engellemişler
dir. (ve bunun gibi bir sürü iddialar) Madencilik, ta
biatı icabı uzun vadeyi ve büyük mali porteyi içe
ren bir yatırım gerektirir.» Yani, Devlet sektörü bu 
yatırımı yapamamış. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi soruyorum; kömür işletmesinde Devletten 

daha fazla yatırım yapılan bir ocak söylesinler, gi
dip bakalım?.. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bor konusunda bir tek şey söyleyeceğim; dünya

nın bor ihtiyacı bellidir ve 1,7 milyon ton bor ihti
yacı vardır. Bor, her sanayi dalında kullanılan bir 
madendir. Türkiye'den giden hammadde, Avrupa'da 
birçok fabrikada işlenerek: piyasaya sürülür. Ameri
ka Kıtasının bor ihtiyacı Amerikanın kontrolü al
tında, Rusya zaten kendi ihtiyacını ancak temin edi
yor. Avrupa, Türkiye'nin kontrolünde olabilir. Av-
rupanın bor ihtiyacı 800 bin ton ve son ekonomik 
durum nedeniyle son yıllarda bu 800 bin tondan bi
le düşmüştür. Bunu kamu sektörü rahatlıkla çıkarı
yor. Şimdi soruyorum muhterem arkadaşlarım; o 
'halde fazla istihsali, söyleyin kime satacağız? Dev
lete rakip mi yaratalım? İşte buyurun arkadaşlarım, 
size bir şey söyleyeyim; 1978 yılında bor yatakları 
kamulaştırılmıştır; ama ondan sonra özel sektör de
vamlı dışarıya bor ihraç ediyor. Nasıl ediyor?.. Po
salardan, artıklardan ihraç ediyor. Yani, o artıktan 

200 bin ton daha cevher üretmiş. Demek ki, önceki 
yıllarda cevher, artık diye atılmış; şimdi o artıklar
dan üretiliyor. İşte bu, millî servetin kaybıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bor madeninde özel sektörün üretimine ihtiyaç 

yoktur bana inanın. Şahıs mevzubahis değildir, özel 
sektör tabii ki kazanacak; ama bor madeninde bu
gün katiyen ihtiyaç yoktur, ülke yararı bunu gerek
tirir. Bakın arkadaşlarım, Devletin bir yayın organı 
olan Yıllık Ekonomik Raporu açalım; sayfa 31: 
«1979 yılında tüm ülkenin ihraç ettiği bor 27 milyon 
dolarlık, 1980 yılında 85 milyon dolarlık.» diyor. 

Yine Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 
Raporunu açıyoruz ve bakın ne diyor: .Bor tuzları 
üretiminde büyük bir darboğazla karşılaşılması söz 
konusu değildir. Üretim ve pazarlamanın tek elde 
toplanmasıyla bor tuzları ve bileşiklerinin dışsatım 
fiyatları artmaya başlamıştır. 1979 yılında bor ürün
lerinden toplam 54 milyon dolar, 1980 yılında % 104 
artışla 112 milyon dolar, 1981 yılında 8 milyon dolar 
noksanıyla 103 milyon dolar elde edilmiştir.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
İşte değer buradadır. «İhracat düştü» deniyor; 

daha önce ülkenin ihracatı 300-400 milyon dolar 
olur, 100 milyon dolar olur da, düştüğünden bahse
derler. Yalnız bor madeni ile bunun üç mislini, dört 
mislini çıkarıyorsunuz; o halde ne gerek var; kamu 
yararı nerededir, burada mıdır, orada mıdır? 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sabrınızı taşırmadan bir konuda da; demir üze

rinde de birkaç şey söylemek istiyorum. Özel sektör 
Türkiye'de tabii ki madenlerde, demir madenlerinde 
büyük güç sarf etmiştir, aramıştır, bulmuştur, emek 
sarf etmiştir, yol yapmıştır; ancak yine burada iddia 
edildiği, gibi üretimler düşmüş değildir. Şimdi, bun
ların hepsini okuyacağım. 

Son olarak üzerinde durulan iki şey vardır; Ma
latya'nın Hekimhan Kazasındaki Deveci madenleri
nin «Limonit» ve «Siderit» diye iki kısmı vardır. Li
monitler üsttedir, sideritler alttadır. Limonitler 8,5 
milyon tondur; sideritler 88 milyon tondur. Limonit 
bittikten sonra siderit çalıştırılacaktır. Limonitin bu
güne kadar 3,5 milyon tonu çıkarılmıştır, 5 milyon 
ton kalmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu, çok değerli bir madendir. Çünkü, % 5-7 ora

nında mnganez ihtiva eder. Manganez katalizördür; 
her üç fabrikamızda da; îsdemir'de, Ereğli'de ve Ka-
rabük'de buna ihtiyaç vardır. Bu, devletleştikten son-
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ra 1982'de 354 bin ton üretim yapılmıştır. Düşme 
yoktur; ancak 504 bin ton gönderilmiştir. Daha ön
ceki yılların rakamlarını okuyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Limonit bittikten kısa bir dönem sonra sideritin 

işletilmesi gerekir; ama sideritte tenor düşüktür, % 
37'dir, bunu yükseltmek lazımdır; formülü demir 
karbonattır. Şimdi, bunun için bir kalsinasyon fırını 
kurulması lazımdır. Kalsinasyon fırınının yatırımı 
1972 fiyatlarıyla 8 milyardır; bu 1984 yatırım prog
ramına girmiştir. Bunu yapmazsak, 88 milyon ton
luk sideritin kullanma ihtimali yoktur. Bunun için, 
bu gereklidir muhterem arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, bir de Aktepe vardır; Aktepe'deki de çok 

kıymetli bir madendir. Aktepe'de üretim düşmüş mü
dür? Değil arkadaşlarım; düşmemiştir. 1982 yılında 
şimdiye kadar görülmemiş üretim yapılmıştır; bu 600 
bin tondur. Arkadaşlarım, söylediğim rakamların ha
tası var ise, lütfen Hükümetten rica ediyorum, beni 
yalancı çıkarsınlar veya yanlış olduğumu belirsin-
ler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, vaktinizi fazla almamak için 1970 yılın

dan başlamak üzere bazı rakamlar vereceğim. 1970 
yılında ithal ettiğimiz demir cevheri 41 bin ton, 1971 
de 244 bin ton, 1972'de 218 bin ton; yani biz demir 
cevherini bugün imal ediyor değiliz, 1975'e geliyo
ruz; 1975'de 488 bin ton, 1976 (İsdemir de devreye 
giriyor) 819 bin ton, 1977'de 282 bin ton, 1978'de 
529 'bin ton, (Yalnız, 1978 yılında Türkiye'de kul
lanılan tüm demir cevheri 2 milyon 711 bin tondur) 
1979'da Türkiye'de 2 milyon 607 bin ton demir cev
heri kullanılmış; 604 bin tonunu ithal etmişiz; an
cak 1980'de kullandığımız demir cevheri 3 milyon 
709 bin, ithal ettiğimiz miktar 1 milyon 300 bin ton; 
yani üretim devamlı artıyor, ithalat da artıyor; çün
kü fabrikalar devreye girmiştir ve fabrikaların ka
pasitesi yükseltiliyor. İsdemir şimdi 2 milyon tona, 
4 milyon tona tevsi edilecek. O zaman, tabiî ki çok 
fazla demir ihtiyacı çıkacak. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Özel sektörün ürettiği de her sene artıyor; 1979 

yılında 812 bin ton özel sektör üretmiş, 1980'de 1 
milyon 100 küsur 'bin ton, 1981'de 1 milyon 294 bin 
ton ve 1982'de özel sdktör 1 milyon 974 bin ton 
üretmiş. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Değerler budur. Gerekçedeki değerler; yalnız 

Divriği'de 1 milyon 200 bin ton. Bu sene problem 
şudur; sayın arkadaşım biraz önce bazı bilgiler ver
diler, «Sayın Cumhurbaşkanımız Malatya'da da söy
lediler» dediler. Evet, söylediler; ancak muhterem 
arkadaşlarım, üretim için değil, Türkiye'de darboğaz 
taşımadır ve o kömür Silopi'den Malatya'ya geleme-
mektedir. Tunçbilek'ten Malatya'ya da 4-5 vagon 
tahsis edilememektedir, tşte, demir cevheri Divriği'de 
3-4 milyon ton üretilebilir; ama taşıma imkânı maa
lesef yoktur. Demiryollarımızla bu taşınamadıkça da 
ekonomik değeri maalesef istendiği kadar olmuyor; 
çünkü maliyet artıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hepinize son

suz saygılar sunuyorum; ülke için hayırlı olması di
leği ile tekrar saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın üyeler, Kanun Tasarısının tümü üzerindeki 

görüşmeler için söz isteyen 22 üyemizden 20'si ko
nuşmasını tamamlamış bulunmaktadır ve bu suretle 
konuşmalar da bitmiştir. 

Sayın Komisyon, bu konuşmalara karşı bir ce
vabınız olacak mı efendim? 

İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Olacak Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN CİVELEK — Sayın Başkan, Sayın üyeler; 
Sayın Komisyon Başkanımız, bu Yasa Tasarısı

nın getiriliş sebeplerini açıkladılar. Ancak, değerli 
üye arkadaşlarımızın, Kanun Tasarısının gendi hak
kında yapmış olduğu konuşmalardan sonra, ben de 
bu konuya kısaca değinmek ve bizim meseleye nasıl 
ve hangi açıdan baktığımızı özet olarak sizlere arz 
etmek istiyorum. 

1978 yılında çıkartılan 2172 sayılı Kanun, o ta
rihe kadar kanun güvencesi altında bulunan maden 
işletmeciliğini Hükümet kararına bağlamıştır. 2172 
sayılı Kanunun 1 inci maddesinde, belirli bölgelerde, 
belirli cins madenlerin Devletçe aranmasına ve işle
tilmesine, bu madenlerle ilgili olarak daha önce ger
çek kişilerle, özel hukuk tüzelkişilerine verilmiş ara
ma ruhsatnameleri ve işletme haklarının geri alınma
sına karar vermeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.» de
nilmektedir. Burada açıkça görüleceği üzere, Bakan-
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lar Kurulu istediği bir bölgedeki, istediği bir madeni 
işleten kişiden geri alabilecektir. 

Değerli arkadaşlar; 
Madencilik, hepimizin bildiği gibi, riskli bir ya

tırım sahasıdır. Bu madenlerin işlenmesi büyük ya
tırım ve teknik istemektedir. Takdir edersiniz ki, 
böyle bir sahada yatırım yapacak bir müteşebbis, 
herşeyden önce, kesin bir güvence ister. Heran elinde 
bulunan madenin devletleştirileceği ve elinden alına
cağı korku ve endişesi içinde olan bir kişi ve kuru
luş, burada ciddî ve köklü yatırımlar yapamaz; elin
de bulunan madeni uzun vadede iktisadî bir tarzda 
işletmeyi düşünemez. En az para ve en az riskle bu
radan en büyük kazancı sağlama yolunu tercih eder. 
Bu durum ise, hem madenciliğin gelişmesini önler ve 
hem de ekonomimiz için son derece önemli olan 
madenlerimizin israfına yol açar. 

Bu bakımdan, şayet ülkemizde madenciliğin ge
lişmesini istiyorsak, teknik ve iktisadî kurallara uy
gun çalışan işletmeler kurulmasını arzu ediyorsak; 
herşeyden Önce, bunlara gelecekleri hakkında en 
azından bir kanunî güvence verilmesi gerekir. Bu
nun için takip edilecek en iyi yol da, Demok'ies'in 
kılıcı gi'bi madencilerin başlarının üzerinde asılı du
ran 2172 sayılı Kanunu kaldırmaktır. 2172 sayılı Ka
nunun çıkarılmasındaki düşünce tarzının doğruluğu 
veya yanlışlığı münakaşasına girmeden, bu Kanunun 
uygulanışı ile ortaya çıkan duruma da kısaca değin
mek istiyorum. 

Çıkarılan Kanunun uygulamasına geçmeden ön
ce, bir hazırlık dönemi gerekirdi. Bu Kanunla pek 
çok kömür, asfaltit, demir sahası kısa sürede dev
letleştirilmiş, ancak bu sahaları bünyelerine alıp iş
letecek olan Devlet kuruluşları, henüz da'ha önce ken
di ellerinde mevcut olan işletmeleri arzu edilen se
viyede işletemezken, büyük çapta para, eleman ve or
ganizasyon isteyen bu saha ve işletmeler için gerekli 
hazırlık ve imkânlara sahip bulunmadıklarından, pek 
çoğunu ya işletememiş veya müteahhit veya sahip
lerine işlettirme durumunda kalmıştır. 

Bu durum ise bazı sahalarda üretim düşüklükle
rine sebep olmuş ve ülkede bazı yakıt ve maddelerin 
darlığına yol açmıştır. 

Bunun dışında esas mahzuru, madencilerin bir te
reddüt ve endişe içine düşmelerine yol açması, bir 
güvensizlik ortamı yaratmasıdır. Bunun neticesi ola
rak, özel kesim, madencilik sahasında köklü girişim
lerde bulunamaz ve büyük yatırımlar yapamaz hale 
gelmiştir. 
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Bu hal ihracatımızı da etkileyerek, bazı alıcı fir
malar madenciliğin Türkiye'de alacağı kesin durumu 
bekler hale gelmişlerdir. 

2172 sayılı Kanun, yukarıda izah ettiğim sebeplerle, 
özel teşebbüs madenciliği üzerinde bir baskı ve kor
ku unsuru olarak duruyordu. Bunun muhakkak su
rette kaldırılarak, özel teşebbüse bu konuda bir gü
vence verilmesi gerekiyordu. Ancak ne var ki, bu 
Kanunun tamamen kaldırılması halinde, halen Dev
let elinde olup da Devletçe işletilmesinde ülkemizin 
çıkarları açısından zaruret bulunan bazı madenlerin 
de sahiplerine iade edilmesi gerekiyordu. 

Bu durumu da gormemezlikten gelmek mümkün 
değildir. Bu sebeple, Hükümet Tasarısında 2172 sa
yılı Kanunun, Hükümete kararname çıkarmak sure
tiyle istediği madeni devletleştirme yetkisi veren hük
mü kaldırılmak suretiyle, özel teşebbüs üzerindeki 
baskı kaldırılıyor, buna mukabil, bor, kömür, asfaltit, 
fosfat, demir madenleri ile nükleer enerji hammad
desi olan radyum, uranyum toryum gibi madenlerin 
arama ve işletmesinin Devletçe yapılacağı hükmü ge
tirilmek suretiyle, ülkemiz çıkarları da korunmuş 
oluyordu. 

Ancak ne var ki, bir taraftan özel sektör üzerin
deki bir baskı ortadan kaldırılırken, diğer taraftan 
önemli birçok maden çeşidinin aranma ve işletilme
sinin Devletçe yapılacağı prensibi getirilerek, bu sa
halar özel sektöre kapatılıyordu. 

Komisyonumuz, Tasarının bu haliyle, hazırlanış 
gerekçesiyle kapsamının birbirine tezat düşeceği dü
şüncesinden hareket ederek, Kanun Tasarısında Dev
letçe aranması ve işletilmesi öngörülen madenlerden, 
fosfat, taşkömürü ve demir madeninin Kanun kap
samı dışında bırakılmasını, daha önce kamulaştırılan 
622 linyit sahasından da, 62 adedi hariç, diğerlerinin 
eski sahiplerine iadesini karar altına almıştır. 

Bu suretle Kanun kapsamını daraltarak, ülkemiz 
çıkarları açısından Devletçe işletilmesi son derece 
önemli olan nükleer enerji hammaddeleri ile bor, as
fa'ltit ve bir kısım linyit sahalarına inhisar ettirilmiş
tir. 

Kanun Tasarısının geneli hakkındaki kısa gerek
çemizden sonra, nükleer enerji hammaddesi olan 
uranyum, toryum madenleri ile bor, asfaltit ve bazı 
linyit sahalarının ne için Devletçe aranma ve işletil
mesine, demir, fosfat ve maden kömürü sahalarının 
da hangi sebeplerle Kanun kapsamı dışında bırakıl
dığına değinmek istiyorum. 
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Nükleer enerji hammaddesi olan uranyum ve 
toryum madenleri bugün dünyada stratejik madde
ler olarak kabul edilmektedir. Hepimizin bildiği gibi, 
bu madenler atom endüstrisinin hammaddesini oluş
turmaktadır. Bugünkü dünyamızda nükleer enerjinin 
'barış ve savaş zamanında oynadığı önemli rolü bu
rada açıklamak gereksizdir. Gerek bütün ülkelerin 
ve gerekse yurdumuzun askerî, politik ve ekonomik 
durumlarını çok yakından ilgilendiren ve son derece 
önem taşıyan bu madenlerin, ülkemiz çıkarları göz 
önünde bulundurularak Devletçe aranması ve işletil
mesi zarurî görülmüştür. 

Bor maden'leri : 
Ülkemizin dünya madenciliği içerisinde tek şans

lı olduğu maden bordur. Yurdumuzda çok çeşitli 
maden yatakları ve cevherleri bulunmasına rağmen, 
bunlardan bor hariç, hiçbirisi dünyada bilinen rezerv
ler yanında önem taşımamakta ve sözü edilmemek
tedir. 

Ancak, sadece bor madeni bunun bir istisnasını 
teşkil etmektedir. Bu sebeple de, ülkemiz için büyük 
bir şans teşkil eden bu durumun, gene ülkemiz çı
karları açısından en iyi şekilde kullanılması gerek
mektedir. 

Halen yeryüzünde bilinen rezervlerinin c/( 65'i 
ülkemizde bulunmaktadır. Son 1-2 aylık çalışma ve 
sondaj neticesinde bu rakam çok daha büyümüştür. 
Bizim dışımızda sözü edilecek tek ülke Amerika Bir
leşik Devletleridir. Bir miktar da Sovyet Rusya ve 
Afrika'da olduğu bilinmekte ise de, bu madenler, 
sözü edilecek nitelik ve miktarda değildir. 

Halen boru dünyada iki ülke pazarlamaktadır; 
bunlar Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'dir. 
Amerika Birleşik Devletlerinde bor madenleri tek 
bir holding elinde bulunmakta ve pazarlaması da bu 
holdingin alt ve yan kuruluşlarınca yapılmaktadır. 

Kısacası, dünya pazarlarında bizim rakibimiz olan 
bir tek holding vardır; bu holding pazarlamada bir 
teröst oluşturmuştur. İkinci satıcı olan ülkemize ge
lince, ülkemizde 2172 sayılı Kanun çıkıncaya kadar 
bor madenleri hem özel ve hem de kamu kuruluşu 
olan Etiban'k tarafından üretilip pazarlanmakta idi. 
Tabiî olarak, özel sektöre ait olan madenlerin de 
muhtelif şahıslar ve şirketler elinde olması sebebiyle 
bor üretim ve pazarlamasında da birden fazla şahıs 
ve şirket söz sahibi bulunmaktaydı. 

Gerek kamu kesiminin ve gerekse özel kesimin 
elinde bulunan madenlerden her birinin maden re
zervinin dünya bor ihtiyacını yüzyıllarca karşılaya

cak miktarda bulunması, istihracının kolay ve ucuz 
olması ve maden kıymetinin yüksek oluşu sebebiyle, 
bor madeni istihsal ve satışı çok kâr bırakan bir ti
caret alanı oluşturmuştur. 

Bu durum ise, önce kamu kesimi ile özel kesimi, 
arkasından da özel kesim içerisinde yer alan şahıs ve 
firmaları kendi aralarında rakip duruma düşürmüş 
ve böylece karşımızda bulunan Amerikan tröstü tek 
elden pazarlama avantajını kullanıp, kendi maden
lerini ve mamullerini yüksek fiyatlarla pazarlar
ken, Türkiye ise, yukarıda izah ettiğim dağınık ha
reket ve rekabet sebebiyle, devamlı şekilde bor fiyat
larını düşürmek suretiyle ülkemizin önemli ölçüde 
döviz kaybetmesine sebebiyet vermiştir. 

Sizlere vereceğim şu rakamlar bu durumu en açık 
şekilde göstermeye yeterlidir. Arseniksiz kolemanit; 
Etîbank 1975 yılında 70-85, 1976 yılında 65-70, 1977 
yılında 65-80, 1978 yılında 80-115 dolara sattığı ma
deni, 1979 yılından sonra 190-210, 1980 yılında 220-
280, 1981 yılında 250-325, 1982 yılında 250-325 ve 
1983 yılında da 250-325 dolara satar hale gelmiştir. 
Yalnız, burada bir düzeltme yapmak istiyorum; 1978 
yılına kadar olan arseniksiz kolemanit Etibank'ın 
elinde mevcut değildir; bunun satışlarını özel sektör 
yapmıştır. 

Uleksît satışları da şöyledir; 1975 yılında 75-80, 
1976 yılında 60-70, 1977 yılında 55-70, 1978 yılında 
55-70, 1970 yılında 135, 1980 yılında 90-160, 1981 
yılında 120-180, 1982 yılında 120-185, 1983 yılında 
da 125-160 dolardır. 

Bu tablodan da görüleceği gibi, 1979 yılından iti
baren bor satışlarında büyük bir yükselme vardır. 

Arz etmiş olduğum rakamlardan da anlaşılacağı 
üzere, ülkemiz açısından büyük önem taşıyan bu ma
denin tek elden pazarlanmasında kaçınılmaz bir zo
runluluk bulunmaktadır. Bu temin edildiği zaman, 
Türkiye de ikinci bir tröst haline gelecek ve rakibi 
bulunan holdingle büyük bir pazarlık imkânı ve şan
sına sa'hip olacaktır. 

Bor madenlerirniz, gerek ihraç limanlarımıza ve 
gerekse dünya bor pazarlarına yakın mesafede bu
lunmaktadır. Ülkemiz bor rezervi, istihsali, kalitesi 
ve büyük bor pazarlarına olan konumu itibariyle ra
kibimiz olan Amerika Birleşik Devletlerine göre 
önemli avantajlara sahiptir. Amerika Birleşik Devlet
lerinin bor madenleri batı kesiminde bulunmaktadır. 
Bu madenlerin bor pazarlarına getirilmesi ya maden
lerin karayolu ile Amerika'yı karadan katetmesi ve-
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ya denizden Panama Kanalını geçerek Atlantik'e ge
tirilmesi ve oradan da Atlantik Denizini aşması ile 
mümkündür. 

Bu durum ise rakibimiz olan firmaya büyük bir 
nakliye külfeti y'üklemelkte, bizim ise pazarlık ve sa
tış şansımızı artırmaktadır. Bu durumu rakibimiz olan 
firma da çok iyi bilmekte ve borun Türkiye'de tek
rar eski durumuna dönmesini sabırsızlıkla beklemek
tedir. 

Yukarıda açıkladığım avantajları rekabet dolayı-
sıyle heba etmeyip, bunları tek kuruluşta birleştire
rek, tek satıcı olarak piyasaya çıkmamız halinde her 
zaman dünya pazarlarında etkin ve hâkim duruma 
gelmemiz mümkündür. 

!Bor istihsal ve satışındaki rekabet sadece bor pa
zarlarındaki fiyatların düşmesine yol açmamış, bu
nun yanında, bor madeninin işlenmeden ham cevher 
şeklinde satılmasına da sebep olmuş, bu durum da 
ül'kemizin döviz kaybetmesine neden olan ikinci bir 
faktör oluşturmuştur. 

Özel sektörce bor madenlerinin işlenerek dışarıya 
satılması yolunda en küçük bir çaba sarf edilmem iş 
ve yatırım gerçekleştirilmemiştir. Fazla üretim yap
mak amacı ile madenler galeri usulü ile çalıştırılmış, 
böylece hem pahalı üretim yapılmış ve hem de ma
den sahalarının tahribine ve maden israfına neden 
olunmuştur. 

Maden sahalarının kamulaştırılması ile bu saha
larda yapılan büyük Devlet yatırımları ile açık iş
letmeye ve havza işletmeciliğine geçilmiş, böylece 
hem maliyet ucuzlamış ve hem de tahribat ile maden 
israfı önlenmiştir. 

Bor konusunda bugüne kadar Devlet 100 milyar 
liraya yakın yatırım 'gerçekleştirmiş olup, bu konu
daki yatırımlar halen de devam etmektedir. Yapılan 
bu yatırımlar sonucunda, bor madeni, ham maden 
cevheri olarak ihraç edilme yerine, işlenerek dışarı
ya satılmaya başlanmıştır. Bu sayede 60-70 dolar 
olan bor ihraç fiyatları, işlendikten sonra 600-650 
dolara kadar yükseldiği görülmüştür. 

'Bor madenlerinin arama ve işletmesinin kamuya 
geçmesiyle ciddî ve detaylı arama faaliyetlerine hız 
verilmiş, 'böylece Türkiyedeki bor rezervlerinin ha
kikî durumu ortaya çıkmaya başlamıştır. Buna bir 
misal vermek için şu hususu bilgilerinize sunmak is
tiyorum : 

Bigadiç bölgesinde özel sektör tarafından işletil
mekte olan bor sahalarındaki rezerv, işleticileri ta
rafından Devlete 4,7 milyon ton olarak bildirilmiş, 
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bu ocakların kamuya geçmesinden kısa süre sonra 
burada yapılan araştırma neticesinde rezervin bir 
milyar ton olduğu anlaşılmıştır. Şu anda yapılan ye
ni çalışmalarla Türkiye'deki bor rezervlerinin 2,8 mil
yar tona çıktığı memnuniyetle öğrenilmiştir. 

Bu araştırmaların yoğunlaştırılması ve genişletil
mesiyle rezervin şu anda 2 milyar ton olduğu anla
şılmıştır. 

Bor sahalarının Devlet eliyle İşletilmesinde sayı
sız faydalar bulunmaktadır. Yukarıda kısaca izah 
edildiği gibi, detaylı arama çalışmalarıyla rezervin 
hakiki durumu, cevherleşme şekli ve işletme proje
lerine esas olacak bütün veriler ortaya çıkarılabile
cek, havza projelerinin uygulanmasıyla işletme zayi
atları azaltılacak, rezervin tamamına yakın bir kısmı 
değerlendirilebilecek, işgücü, makine parkı ve mal
zeme kullanma bakımından koordinasyon sağlana
cak, ocak işletmeleri birbirini takviye ederek üretim 
aksamalarına meydan verilmeyecektir. 

'Bunun yanında, bugün dünya ülkelerinin bor ta
lebi bellidir. Bu talebin tamamı tek başına, Devlet 
kuruluşu olan Etibank tarafından rahatlıkla karşılan
maktadır. Dünyadaki bor tüketimi her yıl ortalama 
% 3,5 oranında artmaktadır. Bu artış da yine Eti
bank tarafından karşılanabilecek durumdadır. 

Hal böyle iken, özel kesime de ihtihrâc yapma 
ve yapılan ihtihrâcın Devletçe satın alınması zorun
luluğunun getirilmesi ülke çıkarları açısından sakın
calı görülmektedir. Bir taraftan, «Satışı bir elde top
layıp, dışarıda fiyatları yükseltelim ve böylece ülke 
çıkarlarına uygun hareket edelim» derken, özel sek
töre de ihtihrâc yaptırıp ve bunu da Devletin satın 
alması zorunluluğu getirilirse, elinde maden bulunan 
her işletme fazla para kazanmak amacıyla gereğin
den fazla maden çıkarıp Devlete satacağından, istih
sal fazlalığı karşısında, Devlet kendi işletmelerini ka
patmak zorunda kalacak veya çeşitli baskılar nede
niyle gereğince fazla maden stoklama yoluna gi
decektir. Bu durum ise zaman zaman tütün ve çay
da olduğu gibi, Devletin esasen kıt olan imkânla
rını, yeni yatırım sahaları yerine, bu ölü stoklara 
bağlamasına sebebiyet verecektir. 

Kısaca izah etmeye çalıştığımız yukarıda arz 
edilen sebepler nedeniyle bor madenlerinin arama 
ve işletmesinin Devletçe yapılmasının ülke çıkarları 
açısından gerekli olduğu kanaatinde bulunmakta
yız. 

ASfaltitler : 
Ülkemizde bilinen asfaltit yatakları Güneydoğu 

Anadolu Bölgesinde bulunmakta olup sınırlı ve mah-
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dut bir rezerv vardır. Hepinizin bildiği gibi, bu böl
genin yakıt ihtiyacını karşılayacak asfaltit yatakla
rının dışında başkaca yakıt kaynaklan da mevcut 
değildir. Diğer linyit ve yakıt kaynakları da 'bu böl
gemize çok uzak mesafelerde bulunmaktadır. Bura
lardan getirilecek yakıt maddelerinin maliyeti çok 
yüksek olacağından, yöredeki asfaltitlerin Devletçe 
işletilerek, halkın yakit ihtiyacının ucuz ve istikrarlı 
bir şekilde karşılanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, 
Türkiye'nin elektrik açığını kapatmak amacıyla bu
rada kurulacak elektrik santralının yakıt ihtiyacının 
da bölgedeki asfaltit yataklarından karşılanması da 
önemli bir faktör olarak görülmektedir. 

Asfaltit madenî, gerek arama ve gerekse işletme 
bakımından özellik arz eden bir maden türüdür. Bu
rada yapılacak yanlış hir arama yöntemi veya işlet
me uygulamasının bu madenin buluntularının kay
bolmasına ve büyük ölçüde israfına neden olabilece
ği ifade olunmaktadır. Arz etmiş olduğum bu husus
ları göz önünde bulunduran Komisyonumuz, bu ma
denlerin de Devletçe aranma ve işletilmesinde fayda 
ve zaruret olduğu görüşüne varmıştır. 

Linyit yatakları : 
'Bugün ülkemizin sorunlarının başında enerji ye

tersizliği gelmektedir. Enerji olmadan hiçbir yatırımı 
gerçekleştirmek mümkün değildir. Ülkemizin kalkın
ması ve geri kalmışlıktan kurtulması, enerji darbo
ğazının asılmasıyla yakından ilgili 'bulunmaktadır. Bu 
Bu durumu 'bilen ve göz önünde bulunduran Hükü
metimiz de yatırımlarında en büyük önceliği ve ağır
lığı enerjiye vermiştir. Türkiye'nin enerjisiz kalma
ması için 1984 yılına kadar 11 adet termik santralı 
işletmeye açmayı planlamıştır. Bu santrallerin yıllık 
kömür ihtiyacı 35 milyon tondur. Devlet bu santral
lerin herhirisi için milyarlarca liralık yatırım yap
maktadır. Nasıl ki, her şahıs yapacağı böyle bir ya
tırım için bazı güvenceler ararsa, Devlet de kura
cağı termik santrallerin yakit ihtiyacının teminat al
tına alınmasını ve zamanında sağlanmasını arzu et
mektedir. Bu sebeple de belirli bir plana göre üretim 
yaparak, enerji konusunda sıkıntıya meydan verme
mek için santraller bölgesine yakın ve bu gayeye uy
gun bulunan kömür yataklarının Devlet kuruluşu 
eliyle işletilmesini zarurî görmüştür. 

ıBunun dışında sadece santraller için gerekli olan 
35 milyon ton kömür ihtiyacının da sanayinin ve 
halkın ısınma ihtiyacının karşılanması için lüzumlu 
olan 15 milyon ton kömür de nazarı itibare alınırsa 
yekûn 50 milyon ton kömür talebinin karşılanması ve 
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temini için gerekli tedbirlerin alınması zorunluğu var
dır. 

IBöyle büyük boyutlara varan rakamların, zamanın
da ve yerinde karşılanmasını tek başına özel sektör
den beklemek mümkün değildir. Ayrıca, halkın yakıt 
ihtiyacının yerinde ve zamanında karşılanması kadar, 
fiyatının makûl ve istikrarlı olması da önem taşımak
tadır. 'Bu gayeyi gerçekleştirmek için Devletin kendi
sine ait sahalarda uzak olan bölgelerdeki bazı linyit 
sahalarını da işletmek suretiyle halka ucuz ve sürekli 
kömür temin etmesinin gerekli olduğu görüşüne varan 
Komisyonumuz, kamulaştırılan 622 adet linyit saha
sından 62 adedini Devlette bırakmış, gerisinin sahip
lerine iadesini kararlaştırmıştır. 

Ülkemiz ihtiyacı için gerekli olan, ancak şu anda 
yurt içi üretimi ile karşılanmaması sebebiyle ithal 
edilmek durumunda bulunan taşkömürü, fosfat ve de
mir cevherleri gibi madenlerin arama ve üretimlerini 
teşvik etmek gayesiyle de kamulaştırma kapsamında 
bırakmıştır. 

Sayın Başkan; Tasarının geneli ve maddeleri üze
rindeki görüşlerimizi kısaca arz ettikten sonra, şimdi, 
Tasarı hakkında sayın üyelerimizce yapılan eleştirileri 
kısaca cevaplandırmak istiyorum. 

Bir arkadaşımız, «2172 sayılı Kanunun Türk ma
denciliğine zarar verdiğini, bunun neticesi olarak bazı 
maden istihsallerinin düştüğünü ve bundan ülkemizin 
de zarar gördüğünü» ifade etmişlerdir. 

Bu görüşe Komisyon olarak bizde katıldığımızı 
beyan etmek isteriz. Esasen Tasarının getiriliş ama
cı da budur. Ancak ne var ki, bu Kanuna dayanıla
rak kamulaştırılan tüm madenlerin biraz önce belirt
miş olduğum nedenlerle özel kesime devredilmesini 
ülke yararları açısından da bağdaştıramıyoruz. 

Bor konusunda, devlet yatırımının 80 milyar olma
dığı, bu yatırımın ancak 3 milyar civarında olduğu 
belirtildi. Özel kesimin bu sahada yok denecek kadar 
önemsiz yatırımları yanında devletin başından itiba
ren yapmış olduğu yatırım miktarı Etibank'ın resmî 
kayıtlarına göre 100 milyar lira civarındadır. Değerli 
arkadaşımızın, «3 milyar liralık devlet yatırımı var
dır» şeklindeki beyanını hangi kaynaktan aldığı ve 
hangi yatırım için kullandığını anlayamıyoruz. Ko
misyonumuzun verdiği bilgileri resmî ve emin kaynak
lardan almış bulunuyoruz ve bu verilen bilgiler ne 
yanlıştır ve ne de Yüce Genel Kurulumuzu yanıltıcı 
mahiyettedir. 

Komisyonumuzun yanlı ve eksik bilgiler aldığı 
ifade edildi. Bu da gerçeği yansıtmamaktadır. Zira, ge-
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rek resmî ve gerekse dernek, oda, birlik gibi özel ke- -
sime ait kuruluşların hepsinin bor konusundaki gö
rüşleri ve bilgileri yazılı olarak Komisyonumuzda 
mevcuttur. 

Ayrıca, daha önce kurulmuş bulunan Geçici Ko
misyona bahsi geçen resmî ve özel kuruluşlar teker 
teker davet edilerek şifahî ve yazılı görüşleri alınmış
tır. Bu Geçici Komisyonun dört üyesi İktisadî işler 
Komisyonunun daimî üyesi bulunmaktadır. Gerek 
Hükümetçe, gerek Konseyce bu Kanunun bir an ön
ce çıkarılmasının istenmesi ve Komisyon üyesi arka
daşlarımızın Tasarının ülkemiz için ne kadar büyük 
önem taşıdığını bilmeleri nedeniyle Geçici Komisyo
numuzca görev alan dört arkadaşımızın «borla ilgili 
taraflar teker teker dinlendi ve yazılı görüşleri dos
yalarda mevcuttur. Biz, Komisyonu bu görüşler hu
susunda gereği gibi aydınlatabiliriz. Şayet yapılan ko
nuşmalar ve yazılı metinler Komisyonu yeterince 
aydınlatmaz ise o takdirde tekrar bu Komisyona ta
rafları davet edelim» şeklindeki beyanları tasvip gö
rerek ikinci kez özel kesim temsilcileri Komisyona 
davet edilmemiştir. Bu kuruluşların görüşleri Komis
yona gereği şekilde yansıtılmış olup Komisyon çalış
maları hiçbir zaman tek taraftı ve yanlı olmamıştır. 

Bu Tasarının Türkiye'nin maden açığını kapata
cak, maden üretim ve ihracatını artıracak ve teşvik 
edecek tedbirler getirmediği, ifade edilmiştir. Bu gö
rüşü dile getiren arkadaşımız kısmen doğru söyle
mektedir. Zira bu Kanun ile özel ve spesifik bir gaye 
amaçlanmıştır, o da şudur : 2172 sayılı Kanunla ma
dencilik ortamına bir tereddüt ve korku havası geti
rilmiştir. Bu korku nedeni ile özel kesim yatırım ya
pamaz duruma gelmiştir. Bunun dışında bu Kanuna 
dayanılarak pek çok maden sahası kamulaştırılmış, an
cak Kamu kesimi bu madenlerin tümünü işletmek için 
henüz hazır olmadığından adı geçen madenler ne Ka
mu ve ne de özel kesim tarafından işletilemediğinden 
ülke bu maden varlıklarının imkânlarından yararlan
mamaktadır. Bu Tasarı ile tereddütlü ve endişeli or
tam kaldırılacak ve şu anda her iki kesimce de işletil
meyen madenlerden bir kısmı sahiplerine iade edil
mek suretiyle süratle çalışır hale getirilecektir. 

Bu Kanunun çıkması ile Türk madenciliğinin can
lanacağına, pek çok maden dalında istihsal artışları 
olacağına ıhiç kimsenin kuşkusu olmaması gerekir; 
ancak şunu samimiyetle ifade etmek isteriz ki, bu Ta
sarı hiçbir zaman bir maden reform tasarısı değildir 
ve böyle olduğu iddiasında da olan herhangi bir kişi 
mevcut değildir. Türkiye'nin maden ve enerji açığının 
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tam olarak çıkarılacak kanunlarla kapatılabileceği 
görüşünde de değiliz. Ancak 6309 sayılı Maden Ka
nunu değişikliğini de içine alan madenciliğe özel 
önem veren, bu sahada şirketleşmeyi teşvik eden, özel 
kredilerle desteklemeyi öngören ve yapıcı ve köklü 
tedbirler getiren bir yasanın Türk maden ve enerji açı
ğını kapamada yararlı ve etkili olacağına inanmak
tayız. Bu açığın kapanması buradan bir arkadaşımızın 
da ifade ettiği gibi devletin ve özel kesimin güçlenip 
müştereken bu sahalara yeterince yatırım yapabilir 
ihale gelmesiyle mümkün olacağı kanaatindeyiz. 

İBir arkadaşımız, fosfat konusunda, bu Tasarının 
bir şey getirmediğini, bu konunun ortada kaldığını 
ifade ettiler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hepinizin de bildiği gibi, ülkemizde zengin ve ye

terli fosfat yatakları yoktur. Bilinen ve düşük tenör-
lü olan fosfat yatakları Mazıdağı bölgesinde bulun
maktadır. Bu yataklar Kamuya ait olup bu madenin 
zenginleştirilmesi için gerekli çalışmalar Hükümetin 
denetim ve sorumluluğu altında devam etmektedir. 
Huzurunuza getirilen bu Yasa Tasarısı her madenin 
nasıl ve ne zaman ve ne miktarda çıkarılacağını içe
ren yasa tasarısı değildir. Biz, bu Tasarı ile bazı il
keleri tespit etmeye çalıştık. Fosfat madenlerinin de 
bu ilkeler içerisinde Devlet ve özel sektörce birlikte 
aranması ve işletilmesini öngördük. Tasarı bu haliyle 
kanunlaştığı takdirde arzu eden her kişi ve kurum 
ülkemizde fosfat arayabilecek ve işletebilecektir. 

Çıkarılan kanunların sık sık değiştirilmemesi ge
rektiği, bu durumun madenciliğin ilerlemesine engel 
teşkil ettiği belirtildi. 

Bu görüş tamamen doğrudur. Herhangi bir ko
nuda çıkacak kanun iyi hazırlanıp, yurt gerçekleri ve 
menfaatlerine uygun şekilde çıkarılması ve kolay ko
lay değiştirilmemesi gerekir. Bu Tasarının da daha 
kapsamlı ve 6309 sayılı Kanunla birlikte ele alına
rak çıkarılması konusunda Sayın Bakan'ın gayret ve 
teşebbüsleri olmuşsa da bu aşamada bunu gerçekleştir
mek maalesef mümkün olamamıştır. Temenniye ay
nen katılmaktayız. 

Bor satışlarında devlet fiyatlarının özel teşebbüs 
fiyatlarından düşük olduğu ifade edildi. Bizdeki bil
giler bunun aksini göstermektedir. Şöyle ki, arsenik-
siz kolaminit 1979 yılında Etibank tarafından 190-210 
dolar arasında, özel sektörce 1201-140 dolar arasında, 
198İQ yılında Etibankça 220-280, özel sektörce 110-140 
dolar; 1981 yılında Etibankça 250-325, özel sektörce 
110-288, 1982 yılında Etibankça 250-325, özel sektör
ce 78-200 dolar arasında satıldığını göstermektedir. 
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öloksit madeni ise Etibankça 1979 yılında 135, özel 
sektörce 68-75, 1980 yılında Etibankça 90-160, özel 
sektörce 80-160, 1981 yılında Etibankça 120-180, özel 
sektörce 85-125, 1982 yılında ise, sadece Etibank ta
rafından 120 ile 185 dolara satıldığı görülmektedir. 

Bir arkadaşımız, madenlerin sadece Kamu tasar
rufunda kalması ile üretim, karma sisteme nazaran 
daha fazla artacağına emin midirler diye bir suat sor
muşlardır. 

Buna «hayır» şeklinde cevap veriyoruz. Bu se
beple Komisyonumuz kamu tasarrufunda kalmasını 
istediği madenlerin sayısını Tasarıdakine nazaran in
dirmiş bulunmakta olup, Tasarıda bırakılanların ge
rekçelerini de yukarıda izah etmiş bulunmaktadır. 

Yine aynı arkadaşımız, bu üretim artışı için ye
terli kaynakların kamu tarafından bu maksada tah
sis edilebileceğini düşünüyorlar mı demektedirler. 

Cevabımız; her bakanlık ve kurumun plan he
deflerini gerçekleştirmek i için yaptığı bir yatırım, prog
ram ve bir planı vardır. Enerji Bakanlığının da 1984 
yılı sonuna kadar hizmete sokmayı planladığı 11 adet 
termik santral mevcuttur. Bu termik santralların kö
mür ihtiyacını temin etmek için de TKİ İşletmesinin 
bir yatırım plânı ve programı vardır. Bunların yapıl
ması ve gerçekleştirilmesi ilgili bakanlık ve müesse
selerin yetkisine ve sorumluluğuna verilmiştir. Bizim 
Komisyon olarak görevimiz; bu plan ve program
ların gerçekleştirilmesi için talep edilmiş olan saha
ların bu kuruluşlara verilmesinin doğru olup olma
yacağını saptamak ve bu husustaki görüş ve kanaat-
larımızı Yüce Genel Kurulunuza arz etmektir. Şayet 
biz bu sahaları vermemiz halinde düşünülen yatırım
lar gerçekleşir, memleket hizmetine sokulursa, bunun 
şeref ve hazzı bunu gerçekleştirenlerin olacaktır. Şa
yet, gerçekleştirilemezse, sorumluluk da şüphesiz yine 
onların olacaktır. 

Yine aynı arkadaşımız, başka bir sualinde, dış 
satımda birim satış bedellerinin gereksiz yere düşü-
rülmemesi için bir kısım tarımsal ürünlerin dış satı
mında uygulandığı gibi bir sistem getirilemez mi de
diler. 

Bu konu üzerinde özellikle Geçici Komisyon ça
lışmaları sırasında duruldu. Komisyonda bu konu 
üzerinde müzakereler ve münakaşalar yapıldı, ancak 
buna benzer daha önce de bazı birliklerin kuruldu
ğu ve halen de mevcut olan kuruluşların başarılarının 
tam olmaması ve etkili olmamaları gerekçesiyle be
nimsenme imkânı bulunamadı. 

Başka bir soruda da, bazı termik santralların üre
timlerini garanti altına almak ve üretim düşüklüğün-
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den etkilenmemek için çevredeki özel kesim ocakları
nın kamulaştırılması yerine belli şartlar ve müeyyide
ler konmak suretiyle sorunun çözümlenebilmesinin 
mümkün görülüp görülmediği soruldu. 

Yapılması düşünülen ve halen yapılmakta olan 
santralların kapasiteleri fevkalade büyüktür. Bunla
rın yıllık kömür ihtiyacı 35 milyon tondur. Bugüne 
kadar özel kesimle kamu kesiminin müştereken üret
tikleri yıllık kömür miktarının azamî miktarı 18 mil
yon tona ulaştığına dikkat edilirse, bu miktarın dı
şında ayrıca 35 milyon ton kömür üretmenin ne ka
dar zor ve yatırım istediğini görmek gayet kolay
dır. Böylesine büyük bir projede ve istihsalde birta
kım varsayımlara ve muhtemel taahhütlere bel bağ
lamanın doğru olmayacağı kanaatındayız. Kaldı ki, 
pek çok sahada daha önce birtakım garantiler alın
mak suretiyle yapılamayan ve yerine getirilemeyen ta
ahhütlerin bulunduğu göz önüne alınırsa, enerji gibi 
ülke açısından çok büyük bir önem taşıyan bu ko
nuda işin hiçbir garantisi olmayan taahhütlere bıra
kılmasının büyük sakıncalar yaratacağı görüşündeyiz. 

2172 sayılı Kanunun kaldırılmasıyla bazı tereddüt 
ve mahzurlar kaldırılırken, yeni sahaların bir kesime 
kapatılmasıyla bu Kanunun, 2172 sayılı Kanundan da
ha ileri maddeler getirdiği, burada devletin değil, dev
letçiliğin savunulduğu ifade edilmektedir. Şunu he
men ifade edelim ki, 2172 sayılı Kanunun kaldırıl
masını ve sadece birkaç madenin devletçe işletilmesi
ni öngören Yasa Tasarısı getirilmekle, 2172 sayılı Ka
nuna nazaran büyük bir aşama sağlanmış ve devlet ve 
ülke yararına hareket edilmiştir. Hiçbir kanun 2172 
sayılı Kanunun getirdiği kadar devletçilik getirme
miştir. Zira, bu Kanunla her maden çeşidi ve sahası 
daimî surette devletleştirme tehdidi altına alınmış ve 
bunlardan bazıları devletleştirilmiştir. Bu Tasarı ile 
en azından bu tehdit kaldırılmış ve Komisyonumuz
da verilen son şekliyle de bazı maden çeşitleri kamu
laştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. Ancak, ülke
nin çıkarları açısından yararlı görülen ve özel kesim
de de çok küçük bir zümreye hitap eden bir iki ma
den arama ve işletilmesi Devlete bırakılmıştır. Bu Ta
sarıyla devletçilik değil, Devlet yararları korunmaya 
çalışılmıştır. 

Kömürler konusunda; burada hammaddeyi güven
ce altına almanın doğru olmadığını, bu madenlerin esa
sen bu memlekete ait olduğunu, eğer işletilmezse her 
zaman geri alınabileceği ifade edilmiştir. 

Madenlerin esas sahibinin Devlet olduğu, şahıs
ların ise bunların arayıcısı ve işleticisi bulunduğu he-
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pimizce bilinen bir gerçektir. Burada; güvencedeki mak
sat madenlerin şahıslara karşı güvence altına alınması 
değil, kömür sahalarında kurulacak santral işletmeleri
nin kesintisiz olarak çalışmalarının ve faaliyetlerinin 
güvence altına alınmasıdır. Burada Devletin ve bizim 
endişemiz yeterli hammaddenin zamanında temin edi
lemeyeceği kaygısındandır. Burada Devlet bu işlet
meler için gerekli olan kömürün temini görevini ken
disi üstlenmektedir ve taahhüt etmektedir. Bu işin so
rumluluğu da ona aittir. Burada bizlere düşen görev; 
bu taahhütün yerine getirilmesinde ona yardımcı ol
maktır. 

Devleti savunmakla, devletçiliği savunmanın aynı 
şey olmadığı, şayet özel kesim Devletin maliyetinden 
yüzde 20 aşağı maliyetle kömür veririm derse, burada 
Devleti savunmanın mümkün olmayacağı belirtildi. 

Bir şeyi söylemekle yapmak başka şeylerdir. Şim
diye kadar yüzlerce, binlerce devlet ihalelerinde pek 
çok özel teşebbüs mensubu taahhüt konusu olan işleri 
yüzde 20 ve daha da ucuza yapacaklarını taahhüt et
mişler ve bunun için de çeşitli teminatlar vermişler-
se de, yine de bu taahhütlerini yerine getirememişler
dir. Elbette bundan kendileri zarar görmüştür. Ancak, 
bu konularda Devletin zararı daha da büyük olmuş
tur. Türkiye'de yapılacak her türlü yatırım ve bütün 
kesimleri yakından ilgilendiren enerji yatırımlarını, 
akıbeti meçhul bazı taahhütlere bırakmanın Devleti 
savunmakla ilgili yanı görülememektedir. 

Tasarının kapsam maddesinde bazı madenler özel 
sektöre kapatıldığı halde 3 üncü maddesinde bazı 
madenlerin gereğinde özel kesime devredileceği veya 
müştereken işletileceği hükmü getirilmesinin bir çe
lişki olduğu belirtilmiştir. 

Burada bir çelişki mevcut değildir. Zira, bugün 
Devletçe aranması ve işletilmesi gerekli olan maden 
cinsi ve sahası ileride buna gerek kalmadığında her
hangi bir kanun değişikliğine gerek kalmaksızın özel 
kesime veya Devlet - özel kesim işletmesine açık tu
tulabilmesi için bu hüküm buraya getirilmiştir. Bu
rada bir çelişki mevcut olduğunu zannetmiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Benim Kanun Tasarısının geneli ve maddeleri hak

kında ve arkadaşlarımızın yapmış oldukları eleştiriler 
hususunda vereceğim cevaplar bundan ibarettir. Ko
misyonumuz çalışmalarında meseleye ne ideolojik açı
dan ve ne de devletçilik ve özel teşebbüs açısından 
bakmıştır. Çalışmalarımızda hâkim olan tek zihniyet 
ülkemiz çıkarları ve gerçekleri olmuştur. Güzel yur
dumuzun çıkarlarına en uygun olacağına inandığımız 
bu Tasarıyı huzurlarınıza getirmiş bulunmaktayız. Du
rumu yüksek takdir ve tasviplerinize sunar, Yüce He
yetinizi saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Civelek. 
Sayın üyeler; Sayın Bakanın konuşmasından önce 

Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.30 

İKİNCt OTURUM 
Açılma Saati : 17.50 

BAŞKAN : BaşkanvekiM Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 77 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmelere kaldığı yer
den devam ediyoruz. 

Mevcut konuşmalara cevaben Sayın Bakan söz is
temişlerdi; buyurunuz Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Sayın Başkan, Danışma Mecli
sinin saygıdeğer üyeleri; 

İki yılı aşkın bir süredir üstünde çalışılan 2172 
sayılı Kanunun iptali ve Bor, Asfaltit, Uranyum ve 
Toryum Madenlerinin Devletçe işletilmesi Hakkında
ki Kanun Tasarısı Yüce Heyetinizin müzakerelerine 
ve tasviplerine sunulmuş bulunmaktadır. 

Müzakerelerde faydalı olacağı inancıyla Tasarımı
zın üç temel vasfı ve amacı hakkında görüşlerimi 
arz etmek istiyorum. 
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Tasarının en önemli hususiyeti ve maksadı 2172 
sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasıdır. 2172 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasını icap ettiren sebepleri 
ortaya koyabilmek için, bu Kanunun prensibinin, fel
sefesinin, uygulamasının ve madencilik sektöründe 
meydana getirdiği sonuçlarının bilinmesinde fayda 
vardır. 

Bilindiği üzere memleketimizde madencilik faali
yetlerini düzenleyen kanun, 11 Mart 1954 tarihinde 
yürürlüğe giren ve halen yürürlükte olan 6309 sayılı 
Maden Kanunudur. Gerek kamu gerek özel teşebbü
sün her türlü madencilik faaliyetlerinde uyması ge
reken hususlar bu Kanunla belirlenmiştir. 14 Ekim 
1978 tarihinde yürürlüğe giren 2172 sayılı Kanun ise, 
herhangi bir zamanda, memleketimizin, herhangi bir 
bölgesindeki herhangi bir madenin arama ve işlet
mesini Bakanlar Kurulu kararıyla kamulaştırabileceği 
hükmünü getirmiştir. 

Görüleceği üzere, 2172 sayılı Kanun hangi ma
denlerin kamu tarafından işletileceğini kendi kapsa
mında tespit etmeyip, Bakanlar Kurulu yetkisine bı
rakmakla, madencilik sektörüne bir belirsizlik, bir te
dirginlik getirmiş bulunmaktadır. Çünkü Kanun, hü
kümetlere Türkiye'deki bütün madencilik faaliyetle
rini devletleştirebilmek için sınırsız bir yetki vermek
tedir. 

Maden arama veya işletme ruhsatı veya işletme 
imtiyazı sahibi, madenin herhangi bir zamanda ka-
mulaştırılabileceği endişesi içinde, madencilik sektö
ründe faaliyet göstermek isteyen müteşebbis hangi 
madenlerin kamulaştırılıp hangilerinin kamulaştırılma-
yacağını bilemediği için bu sahada uzun vadeli ve 
köklü yatırım yapmaya yönelemez. , 

2172 sayılı Kanunun yapısından kaynaklanan tered
düt ve aksaklık nedeniyle madencilik sahasında du
raklama olmuştur. 

Takdir buyurulacağı üzere, gerek 2172 sayılı Ka
nunun uygulaması sırasında çıkarılan müteaddit ka
rarlar ve kararnameler, gerekse bu Kanunu iptal edip 
yerine yeni bir yasal düzenleme getirecek olan bu Ta
sarımızın bugüne kadar kanunlaşamamış olması, ma
dencilik sektörünü 4,5 yıla yakın bir süreden beri 
boşlukta, tereddütte ve kararsızlıkta bırakmıştır. 

Madencilik alanında iş ve güç birliği, yardımlaş
ma, anlayış havası içinde çalışması gereken kamu ve 
özel sektörün gereksiz yere karşı karşıya getirildiği 
bu dönemde devletleştirilme işlemine başlanan 549 
saha ve işlemleri tamamlanamayan 215 sahada ne j 

kamu, ne de özel sektör tarafından herhangi bir faa
liyette bulunulmamıştır. Kamulaştırılan linyit sahala
rının ancak bir kısmında ilgili kamu kuruluşu tara
fından istenen seviyede bir faaliyet gösterilebilmiş; ge
rek yasal belirsizlik, gerekse kaynak yetersizliğinden 
sahaların bir kısmında çalışma yapılmamıştır. 

Devletleştirilen demir sahalarında ilgili kamu ku
ruluşu, eski sahiplerinin müteahhit sıfatıyla çalıştı
rılması yoluna gitmiş, köklü ve uzun vadeli yatırım 
yapılamamıştır. 

Dünya bor pazarları, bor cevherlerinin müşterileri 
Türkiye'deki bor sahalarındaki eski ruhsat sahipleri
ne iade edileceği ümidi ve beklentisi içinde ilgili ka
mu kuruluşu Etibankı bor satışlarında azamî derecede 
zorlamışlardır. Yani alımdan imtina etmişlerdir ve 
alımlarını geciktirmişlerdir. 

Madencilik sektöründeki bu karışıklığı, tedirginliği, 
menfî tesirleri ortadan kaldırabilmek için 2172 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılması acil bir ihtiyaç ha
linde önümüzdedir. 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; 
Tasarımızın ikinci vasfı ve amacı, 2172 sayılı Ka

nuna göre devletleştirilen sahalardan bazılarının eski 
sahiplerine iade edilmesi ve yarıda kalan bazı işlem
leri tamamlamaktır. 

Tasarı hazırlanırken 7/16 699 sayılı Kararname 
kapsamına giren linyit sahaları yeniden bir incele
meye ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur. TKİ Ku
rumunun kendinden beklenen görevi yerine getirebil
mesi için bu sahalardan bir kısmının bu kuruluş uh
desinde bırakılmasına gerek görülmüştür. Sahalardan 
bir kısmının ise, bulunduğu bölge ve muhtemel re
zervi bakımından TKİ uhdesinde tutulmasının faydası 
ve gereği olmadığı için, eski sahiplerine iadesi öngö
rülmüştür. 

İlgili Kararname kapsamına alınan 622 linyit sa
hasından 97 adedinin Devlet kuruluşu tarafından iş
letilmesi, 525 adedinin eski sahiplerin uhdesine bıra
kılması Hükümetimizin Tasarısında yer almıştır. Ko
misyonunuz, yeniden yaptığı inceleme ve değerlendir
me sonunda ise, bu sahalardan sadece 62 adedinin 
kamu kuruluşlarında bırakılmasını yeterli görmüştür. 

Şunu burada ilave etmek ihtiyacını hissediyorum : 
Gayet tabiî olarak, iade edilmekte olan 525 saha, hat
ta şimdi Komisyonun teklifi benimsenirse, ilave ola
rak 35 saha da buradan iade edilecektir, bu sahalar 
diğerlerine nazaran daha küçük ve bizim genel he
deflerimize daha uyumsuz olan sahalardır. Yani adet 
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olarak bir mukayese yaparsak, «hepsini iade ediyor
lar» da doğru değildir; bunun da bilinmesinde yarar 
var. 

Memleketimizin muhtelif bölgelerinde bulunan de
mir sahalarından büyük bir kısmı ancak düşük üre
tim kapasiteli işletmeler için yeterli olan küçük zu
hurlar halindedir. Bu nedenle Hükümetimizce kabul 
edilen Tasarıda demir sahalarıyla ilgili olarak 2172 
sayılt Kanuna dayalı 7/16 682 sayılı Kararname kap
samında bulunan 255 demir sahasından sadece 4 sa
hanın kamu kuruluşlarında kalması istenmiştir. Bun
dan amaç, kamuya ait demir - çelik fabrikalarının 
hammadde ihtiyacının hiç değilse bir kısmının kamu 
elindeki sahalardan karşılanâbilmesidir. 

Kamu uhdesinde bırakılması istenen sahalar, bir 
kamu işletmesi için yeterli rezerv ihtiva ettikleri gibi, 
büyük kapasitelerde işletilmesi ve değerlendirilmesi 
için önemli yatırımlar da gerektrmektedir. 

İktisadî İşler Komisyonunda yapılan çalışmalarda 
bu 4 sahanın da kamuda kalmasına lüzum olmadığı
na karar verilmiştir. 

2172 sayılı Kanunun yukarıda arz edilen uygula
ma şekli nedeniyle ilgili kararnameler kapsamındaki 
932 sahadan 215 tanesini devletleştirme işlemlerine 
başlanmış; fakat yarıda kalmıştır. 

Gerek bu sahaların, gerekse işlemine başlanm 
549 sahanın kimin tarafından işletileceğine karar ve
rilmesi, işlemlerin bir an evvel sonuçlandırılması 
tık bir zaruret haline gelmiştir. Bu Yasa Tasarısının 
ikinci önemli amacı da budur; bu tereddütlü ha 
yi ortadan kaldırmaktır. 

Tetkiklerinize ve tasviplerinize arz edilen Tasarı
mızın üçüncü önemli amacı da kamu kuruluşları ta
rafından işletilecek madenlerin ve maden sahalarının 
belirlenmesidir. 

Muhterem Heyetinizin değerli mesaileriyle meyda
na getirilen, kabul edilen ve milletimizin çok büyük 
bir ekseriyeti tarafından tasvip, gören Anayasamızın 
168 inci maddesi hepinizce malumdur; bunu burada 
tekrarlamayacağım. Huzurlarınızdaki Tasarımızla Dev
let Anayasadan doğan bu hakkını kullanmakta ve 
Anayasmızın bu hükmünü yerine getirmektedir. Bu 
Tasarı hangi tabiî servetlerin Devletçe aranıp işletile
ceğini belirlemekle bunların dışında kalanların gerçek 
veya tüzelkişiler tarafından aranmasına ve işletilme
sine izin vermektedir. 

Tasarımızda, Devlet kuruluşları tarafından aran
ması ve işletilmesi öngörülen tabiî servetlerin başında 
bor gelmektedir. Bu konudaki gerekçemiz daha iyi 

belirleyebilmek için bor hakkında bazı özet bilgileri 
arz etmekte yarar görüyorum. 

Bor, başta cam, seramik, fibre - glace, ilaç, deter
jan sanayii olmak üzere 50'den fazla sanayi dalında 
kullanılan bir hammaddedir. Dünyada bir yılda kul
lanılan bor cevherinin değeri takriben, bugünkü pa
zar değerleriyle 1 milyar dolar seviyesindedir. Tüke
tim, dünyada yılda 3,5 seviyesinde artmaktadır. Fiyat
ların sabit tutulması halinde dünyada 2000 yılında 
1.5 - 1,6 milyar dolarlık bir bor cevheri kullanıla
caktır. Bor cevheri, dünyada sadece Rusya, Çin, Ame
rika ve Türkiye'de mevcuttur. Dünya rezervinin çok 
büyük bir orantısı Türkiye'dedir, Demirperde memle
ketlerinin rezervleri de nazarı itibare alınmak kayıt ve 
şartı ile % 60'tan daha fazlası Türkiye'dedir. Türki
ye, normal olarak pazardaki hissesini mevcut rezerv-
leriyle aynı oranda alacak olsa, yaklaşık olarak sene
de 600 milyon dolarlık bir ihracat temin etmesi ve 
Türkiye'ye döviz geliri temin etmesi mümkündür. Bu 
rakamın yalnız erişilmesi pek kolay olan bir rakam 
olmadığını da takdir buyurursunuz. 

Bütün Batı dünyasının bor ihtiyacı Amerika Bir
leşik Devletleri ve Türkiye'den karşılanmaktadır. Ame
rika Birleşik Devletlerindeki cevherlerin işletilmesi, iş
lenmesi ve satışı tek bir şirket tarafından, temin edil
mektedir. Yani karşımızda tamamen bü işi kontrolün
de tutan bir tek firma vardır. 

Birkaç madde halinde arz etmeye çalıştığım bu 
bilgilerin bir değerlendirilmesi yapıldığında görüle
cektir ki; bor, bütün diğer cevherlere nazaran ülkemiz 
içi önemli özellik arz etmektedir. 

Tabiî kaynakların yeryüzündeki dağılımında bazı 
ülkeler bazı konularda diğerlerine nazaran daha bü
yük şansa ve avantaja sahiptir. Bor madenlerimiz de 
memleketimiz için böyle bir avantaj ve bir bakıma bir 
nimettir. Devlet olarak bu şansımızı, bu avantajımızı 
en iyi şekilde değerlendirecek tedbirleri almak mec
buriyetindeyiz. Bor sahalarında hem özel sektörün, 
hem kamu sektörünün müştereken faaliyet gösterdiği 
yıllarda bu zenginliğimizin büyüklüğü, önemi gerek
tiği şekilde ortaya konmamıştır. 

Burada dikkat edilecek husus, şu kargaşanın içi
ne girmemek lazımdır. İhraç edilen miktar mühim de
ğildir, ihraç edilen miktardan kazanılan döviz mü
himdir. Bir noktada, ben 1 milyon tonu 100 dolara sa
tıp 100 milyon dolar kazanacağıma, çok daha azını, 
500 bin ton satıp; fakat 200 dolardan satıp 100 mil
yon doları kazanmayı tercih edebilirim. Burada dik
kat edilecek şey Türkiye için kazanılan dövizin mik-
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tandır. Yoksa miktar o kadar önemli değildir; çünkü 
Türkiye'deki mevcut rezervlerden, hatta ruhsat saha
larından herhangi bir tanesi dünyanın bütün bor ih
tiyacını karşılayacak büyüklüktedir. Onun için burada 
üretim değil, üretimin pazardan alacağı döviz mik
tarı çok önemlidir. Bunun aksini düşünmek bizi yan
lış bir yola sevkeder. Verilmiş olan istatistik! rakam
ları teker teker irdelemektense, bu genellemeyi yap
makla yetiniyorum. 

Bor mevzuunda çalışacak muhtelif şirketlerin dış 
pazarlarda birbirleriyle ve ilgili kamu kuruluşu ile 
rekabete girişmeleri bizim piyasadaki durumumuzu ve 
döviz kazanma gücümüzü rencide edeceği inancında
yız. Sonuç olarak şunu söylemek kabildir ki; bor, 
Türkiye'ye verilmiş olan bir nimettir ve bunu iyi de
ğerlendirmemiz lazımdır. Bunu kamu kuruluşlarının 
tekeline vermeyi uygun görüyoruz. Bu «Tekel» keli
mesinden çok kaçınılıyor; fakat dünyanın birçok ül
kelerinde tekeller vardır. Bu tekeller bilinçli olarak 
kurulursa ve tahdit edilmiş bir şekilde kurulursa, ko
nulursa o kadar önemli değildir ve faydalar temin 
edilebilir. Türkiye'de madencilikte bizim kamulaştır
dığımız konuları bu kanunla gayet sınırlı bir vazi
yete getiriyoruz. Bu da fevkalade önemlidir. Bunun 
dışındakilerde katî surette bir tekelleşme, bir Devlet 
tekeli bahis konusu değildir ve onun için bunun da 
böyle mütalaa edilmesi lazımdır. Her şey devletleş-
tiriliyor havasına girilmesinin hatalı olduğu inancın
dayım. 

Tabiatın bize bahşettiği bu nimeti, ülke yararına 
en iyi bir şekilde değerlendirmek için bor konusunu, 
aranması, işletilmesi ve işlenmesiyle yatırımları ve 
pazarlanmasıyla ilgili bir bütün olarak mütalaa et
memiz, dünyada bir tek ağızdan hitap etmemiz ge
rekmektedir. 

Burada bir de bor yatırımlarına kısaca işaret et
mek istiyorum. Orada da bir tereddütlü durum oldu, 
o da şudur. Bahis konusu edilen yatırım miktarı ma
den sahalarındaki üretime yapılmış olan yatırımdır; 
yoksa bor ve bor müştakları için Etibank tarafından 
yapılmış olan yatırımların tutarı, biraz evvel Sayın 
Komisyonun Sözcüsü tarafından belirtildiği gibi, 100 
milyar Türk lirasıdır. 

tiyacmı karşılamaktadır. Jeolojik yapı bakımından iş
letilmesi büyük bir titizlik ve özellik arz eden asfal-
titlerin gerektiği şekilde değerlendirilmesi birkaç yıl 
sonraki ihtiyacı karşılayacak şekilde üretim veya ya
tırım planlarının yapılması, kış mevsiminin en ağır 
olduğu bu bölgede özen gösterilmesi gerektiğini or
taya koymaktadır. 

Burada bir şeye daha işaret etmek istiyorum. Ka
bul edilmiş ve yürürlüğe girmiş olan Petrol Kanunu
nun bir maddesi de esasen bu tür cevherleri Petrol 
Kanunu kapsamına alma yetkisini de Petrol Kanu
nu ile Hükümete vermiş bulunmaktadır. Burada tabiî 
dikkatli olunması lazımdır. Bu bir petrol hammaddesi 
midir, yoksa bir kömür, yüksek kalorifik değeri olan 
bir kömür müdür; bunun, zaman içinde en iyi şekil
de değerlendirileceğinden emin bulunmanızı istirham 
ediyorum. 

Nükleer enerji hammaddeleri olan uranyum ve 
toryum cevherlerinin Devlet kuruluşlarınca aranması 
ve işletilmesi ise, nükleer konuda ve sahada ve enerji 
sahalarındaki önemli yatırımlar için bir gerek olarak 
ortaya çıkmaktadır. Memleketin uzun vadeli enerji 
planlamasını yapmaktan ve enerji ihtiyacını karşıla
maktan sorumlu olan Devletin bu enerjiyi sağlaya
cak olan hammaddeleri kontrolünde ve uhdesinde 
bulundurması ihtiyacı görülmüştür. 

Nükleer teknoloji, bir işletme, bir endüstri dalı 
olmaktan öteye, felsefesi ve politikası en üst düzey
de tespit edilip uygulanacak bir kavramdır. Bu se
beple uranyum ve toryum üzerinde durulmuştur. 

Bu değerlendirmelerin sonucu olarak nükleer ener
ji hammaddelerinin Devlet tarafından aranması ve 
işletilmesi gerekliliği takdirlerinize arz edilmiş bulun
maktadır. 

Hükümetimizce kabul edilen Tasarıda, ayrıca taş
kömürü ve fosfat sahalarının da kamu kuruluşları 
tarafından aranması ve işletilmesi öngörülmüştür. Taş-
kömürünün önemli bir sânayi temel maddesi olması, 
işletmesinin güç, külfetli, bilinen rezervlerin mahdut 
oluşu, bu madenin sadece kamu kuruluşlarında işle
tilmesi için Hükümetimizce gerekçe olarak kabul edil
mişti. 

Dünyadaki fosfat rezervlerinin birkaç ülkede bu
lunması, tarım sektörünün çok önemli ihtiyacı olan 
bu maddenin 2000 yıllarından sonra bazı ülkelerin 
tekelinde bir ekonomik silah olabileceği görüşünden 
hareketle ülkemizdeki fosfat sahalarının şimdiden ka
mu uhdesinde tutulması esası Hükümetimizce hazır
lanan Tasarıda yer almıştı. Komisyonda yapılan in-

Tasanmızda Devlet kuruluşları tarafından aran
ması ve işletilmesi öngörülen diğer madenler asfal-
titler ve nükleer enerji hammaddesi olan uranyum ve 
toryum cevherleridir. Bilindiği üzere, Şirnak ve Si-
lopi'de bulunan asfaltitler halen Doğu ve Güneydo
ğu Anadolu bölgelerimizde 23 vilayetimizin yakıt ih-
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celemede ise, taşkömürü ve fosfat sahalarının kamu -
elinde tutulması için yeterli gerekçe olmadığı; bu sa
haların hem kamu, hem de özel kuruluşça aranması 
ve işletilmesinin ülke yararına olacağı benimsenmiştir. 

Burada şunlara işaret etmek isterim : 
Türkiye'deki fosfat yatakları, özellikle çoğunluğu 

Kuzey Afrika'da olan yataklarla mukayese edildiği 
zaman binde bir mertebesindedir. Yani, Kuzey Afri-
ka'daki yataklardaki rezerv 60 milyar, Türkiye'deki 
rezerv de 60 milyon ton. Yani, Türkiye burada ken
disine pazarda bir güç bulacak kadar büyük bir re
zervi yoktur. Türkiye'nin buradaki hedefi; kendi ihti
yacı olan fosfatı acaba yerli kaynaklardan temin ede
bilir mi?.. 

Tabiî eldeki yataklar muhakkak geliştirilecektir; 
çünkü aksini düşünmek doğru değildir. Buna ilave
ten de, acaba Türkiye'de daha yeni fosfat yatakları 
bulunabilir mi?.. Komisyonun buradaki gerekçesi, 
bunu daha serbest bırakırsak, daha çok kişi bunu 
arayacaktır ve fosfat yatakları bulunacaktır. Mazıda-
ğı'ndaki fosfat yatakları esasen Etibankın ruhsatları
dır; burada hiç kimsenin onları Etibankın elinden 
alması diye bir şey bahis konusu değildir. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 
Görüşlerinize ve tasviplerinize sunulan Tasarımızın 

gerekçesini 2172 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması ve bu Kanunla devletleştirilen sahalardan bazı
larının eski ruhsat sahiplerine iade edilmesi gerektiği
ni, bazı madenlerin ise, sadece kamu kuruluşları tara
fından aranması ve işletilmesi zaruretlerini bu ko
nuşmamla belirtmeye çalıştım. 

Müsaadelerinizle burada bazı noktalara işaret ede
rek konuşmamı tamamlayacağım. 

Madencilikte esas, pazar varsa üretim yapılır. Pa
zarı olmayan bir şeye karşı üretim yapmak doğru
dan doğruya stoğa çalışmaktır. Onun için üretim ra
kamlarına çok dikkat edilmesi lazımdır. Üretim azal
dı, çoğaldı yargısına varmadan evvel, acaba bunun 
pazarı' var mıydı fikri üzerinde durulması lazımdır. 
Pazarı olmayan bir şeyin üretilmemesi lazımdır görü
şündeyiz. Onun için, Türkiye'deki linyit üretimi, doğ
rudan doğruya pazar ihtiyaçlarına göre ayarlanmak
tadır. Biraz evvel TKİ Umum Müdüründen aldığım 
bilgilere göre, şu anda Türkiye'de üzeri açılmış ve is
tihsale amade sekiz milyon ton linyit yatağında dur
maktadır. Yani demek ki, bunu çıkarıp da bir yere 
koymak üretim yapmaktır; bu, kendimizi aldatmak : 
olur. Onun için, bu üretim rakamları doğrudan doğ- j 
rüya pazara ayarlanacaktır. j 
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İkinci nokta; linyit gibi bir mal, ihraç malı değil
dir. Çünkü bunun içindeki kalorifik değer düşüktür. 
Bunun ekonomik değeri, çıkartma noktasından uzak
laştıkça yok olacaktır ve onun için bunun yerinde kul
lanılması lazımdır. Esasen bu sebeple de linyit yatak
larımızın yanına elektrik enerji üretim üniteleri ku
rulmaktadır. Bu linyitin elektrik enerjisine dönüştü
rülerek enerji olarak, elektrik enerjisi olarak Türkiye 
sathına yayılması hedef alınmıştır. 

Burada şuna işaret etmek mecburiyetindeyim : 
«Linyit yataklarının işletmesinin kamulaştırılmasına 
neden gerek görüldüğü» sualinin cevabı da bunun için
de yatmaktadır. 100 milyarlarca lira yatırım yapılıp 
kurulmuş olan bir santralin hammaddesi olan linyi
tin, bir madenci veyahut bir şahsın emrinde kalması, o 
şahsa fevkalade büyük bir pazarlık gücü, hatta, tehli
keli bir pazarlık gücü vermesi konusu da çok önem
lidir. Ben, özel sektörün daha az daha fena üretim 
yapacağı konusundan değil, yapılmış olan büyük bir 
yatırımın güvencesi yönünden belki buna gerek gö
rüldüğünü tekrar takdirlerinize arz etmiş olmak is
tiyorum. 

Burada konuşulan konulardan bir tanesi de çok 
önemlidir; Türkiye hangi madeni ne şekilde ihraç 
etmelidir konusuna da temas edildi. Belki bu, Ka-
nun Tasarısının geneli kapsamı içinde değildir; ama 
bu mevzuu da, madem bu kürsüden bahis konusu 
edilmiştir, onu söyleyeyim: Tabiî madenler; bir kere 
imkân olduğu kadar zenginleştirilerek ve yukarıya 
doğru tırmanarak ihraç edilmesi lazım. En basit bir 
şeyden başlayayım, bir demir cevherini ihraç etmek 
yerine bunu belki demir - çelik olarak ihraç etmek 
lazımdır. Demir - çelik olarak ihraç etmek de çok 
akıllıca değildir; belki bunu bir otomobil yapıp ih
raç etmek en akıllıcasıdır. Yani, yukarıya doğru mu
hakkak tırmanmak lazımdır; fakat bu tabiî memle
ketimizin yatırım gücüyle de muvazeneli tutulması 
lazımdır. 

Biraz evvel bir konuya daha işaret etmiştim; Tür
kiye hangi madenleri ihraç edeceği üstünde de ti
tizlikle durması lazımdır. Çünkü madenler tekrar ye
rine konulan emtia değildir. Bunu bir kere alıp kul
landığınız zaman bu bitmiştir. Onun için madenleri
mizin rezervlerini iyi tespit edip memleket ihtiyacı 
olan miktarı da iyi tahmin ederek, ihracatı da ona 
göre planlamak lazımdır. Yani hedef, madencilikte 
illa büyük ihracat değil, bence akılcı ihracat çok 
önemli olacaktır. 

Suallerden bir tanesi de, «Biz bazı şeyleri kamu-
laştırıyoruz, acaba bunda hemen üretim çoğalacak 
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mıdır» şeklindedir. Bunu söylemek mümkün değil. I 
Üretim, muhakkak surette yatırımla ilgilidir ve bir 
de ihtiyaca karşı üretim yapılır. Yani, illa üretim ya
pılacak diye bir yatırım yapılmaz ve yatırım yapıl
madan da üretim çoğalmaz; ama burada herhalde 
planlanan şey, özellikle üretim sıkıntısı, kamulaştı
rılmış olan işletmelerde linyittedir. Bunun üzerinde 
hassasiyetle durulması lazımdır. Çünkü 2000 yılı gel- I 
diği zaman Türkiye'deki linyit istihsalinin 60 milyon I 
tona çıkması gerekiyor yılda ve bunun için de, ge
rekli yatırımlar için bütün planlarda bu husus nazarı I 
itibara alınmaya çalışılıyor. I 

Müsaadenizle biraz zamanınızı alarak bir konuya I 
daha işaret etmek istiyorum. Bu da TKÎ'nin zaman za
man kritik edilen büyük zararlarıdır. 1982'de bu za
rar nihayet 2,5 milyar lira seviyesine hapsedilmiştir 
diyeceğim. Çünkü eskiden gayet büyük rakamlar, bu 
kürsüden de telaffuz edildiği gibi, zararlar ika et
miştir; fakat şu çok önemlidir: Malumunuz olduğu 
gibi, kömür temel madde addedilmektedir. Bunun 
fiyatının ayarlanmasında oldukça dikkatli olunmak- I 
tadır. Bir küçük fiyat ayarlamasıyla bu kâr sıfıra ge
lirdi. TKÎ'riin üretimi bu sene 16 milyon ton linyit, 
dört milyon ton da maden kömürü; 20 milyon ton. 
Demek ki, tonuna 100 lira fiyat zammı yapsaydı iki 
milyar ederdi, 125 lira fiyat zammı yapsaydı; yani 
bugün 7000 liraya satılan kömürü 7125 liraya sat-
saydı TKt'nin zararı sıfırdı. Onun için zaman za
man çok kritik edilen bu kuruluşumuzun da hak
kım buradan korumayı müsaadelerinizle görev bildim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Burada bazı suallere cevap vermeye çalıştım. Zan

nediyorum ki, lütfedip reylerinizle maddelere geçme 
imkânı sağlanırsa, o zaman tabiî teferruatlı olarak, 
tevcih edilecek suallere de cevap vermek için amade 
bulunduğumu belirtmek isterim. 

Türkiye için, özellikle madencilik sektörü için çok 
önemli olan bu Kanun Tasarısının, artık sizlerin rey
leri ve irşatlarıyla memleketimiz için en yararlı şek
le geleceğinden eminim. 

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; 
Kanun Tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler 

tamamlanmış, Komisyon ve Hükümet mevcut konuş
malara vaki cevapları ile bu tümü üzerindeki görüş
meleri bitirmişlerdir. Bu nedenle Tasarının madde
lerine geçilip, geçilmemesi hususunu oylarınıza su- J 
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nuyorum efendim. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

2. — Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi 
Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî tşler Ko
misyonu Raporu. (1/592) (S. Sayısı : 345'e 1 inci 
Ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu arada Maliye Ba
kanı Sayın Kafaoğlu'nun bir önergesi var, okutu
yorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisinin 30 Mart 1983 tarihli 77 nci Bir

leşimine ait Gündemin 2 nci sırasında yer alan: «Türk 
Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında 
Yetki Kanunu Tasarısının» konunun önem ve acili-
yeti nedeniyle Maden Kanununun genel müzakeresi 
tamamlanmasından sonra ve maddelerinin müzake
relerine geçilmeden önce, ivedilik ve öncelikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Adnan Başer KAFAOĞLU 
Maliye Bakanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bugüne kadar yapılan uygulamada, Anayasa gö

rüşmelerinde çarşamba günleri gerektiğinde başka ka
nun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi Yüce Genel 
Kurulunuzun kararı altında uygulanması da yapıl
mış idi. Keza Siyasî Partiler Kanun Tasarısı görüşü
lürken de, yine Genel Kurulunuzun almış olduğu bir 
kararla gerektiğinde çarşamba günleri diğer kanun 
tasan ve tekliflerinin görüşülmesine de ayrılmıştı. 
Uygulamada bu hususta 1969 yılında da bir başka 
uygulama bulduk. Bir kanun tasarısına başlamışken, 
bir başka kanun tasarısı öncelik ve ivedilikle ve tak-
dimen ki, o kanun Arsa Ofisi Kanunu görüşülürken, 
2 nci maddeye gelinmişken yine enteresandır, Maliye 
ile ilgili bir Vergi Kanun Tasarısı gündeme bu şe
kilde öncelik ve ivedilikle gelmiş ve görüşülmesi ta
mamlanmıştır. Ancak, gerek şu anda görüşmekte ol
duğumuz Kanun Tasarısında hükümeti temsil eden 
Sayın Bakan ve Sayın Maliye Bakam da buradalar, 
her iki bakanımız daha evvel bu konuda anlaştıkla
rını ve anlaşabileceklerini beyan ettikleri için bir de 

(1) 345 Sıra Sayılı Basmayazı 16.3.1983 tarihli 
71 inci Birleşim Tutanağının sonuna eklidir. 

345'e 1 inci Ek Sıra Sayılı Basmayazı Bu Birleşim 
Tutanağına eklidir. 
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Gene) 'Kurulun yüce huzurunda Sayın Enerji Bakanı- î 
mız bu konuda anlaştıklarını ve sıralarını verebile
ceklerini beyan ettikleri takdirde; lehinde ve aley
hinde de görüşmeye açacağım önergeyi sonra oyla
tacağım efendim. 

Sayın Bakanım lütfeder misiniz efendim görüşle
rinizi?.. Sayın Enerji Bakanı olarak. 

ENERJt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHÎR İLKEL — Sayın Başkan, nasıl ifade edece- I 
ğimde bir tereddüdüm var, bu ikinci keredir oluyor; 
fakat anlıyorum ki, Hükümetimizin tercihi ilk olarak 
Sayın Kafaoğlu'nun getirmiş olduğu Tasarının gö
rüşülmesi istikametindedir. Tabiî Bakanlık olarak 
uymak mecburiyetindeyim ve uyuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakanım, Maliye Bakanı olarak siz de lüt

fedip görüşlerinizi açıklarsanız, önergeniz üzerinde bir 
lehte, bir aleyhte görüşme yapıp biilahara oylatacağım 
efendim. I 

MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Efendim, önergemde de ifade ettiğim gibi, 
işin aceleliği ve önemi dolayısıyla böyle bir takrir 
vermeye mecbur oldum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, Sayın Hamitoğulları'nın bu önerge

nin aleyhine bir söz istemi vardır. 
Lehine söz isteyen Sayın üye?... Sayın Eroğlu da 

lehine efendim. 
Sayın Hamitoğullan, buyurun efendim. 
BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; 
Sayın Maliye Bakanımızın verdikleri önerge eğer 

kabul edilecek olursa, şu andan itibaren, yani toplan
tının bitmesine 20 dakika kala; çünkü bendeniz beş 
dakika konuşacağım, lehte konuşacak arkadaş da beş 
dakika konuşacağına göre, 20 dakikalık bir zaman 
vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hak- I 

kındaki Yetki Kanunu Tasarısı çok önemlidir ve ben I 
başlangıçtan itibaren Sayın Maliye Bakanımızın ge
tirdiği bu önerinin, Tasarının desteklenmesinden ya
nayım. Bu nedenle 'bu kadar önemli bir Tasarı şu 
anda görüştüğümüz madenlere ilişkin Tasarı üzerin- I 
de konsantre olmuşken, bütün Yüce Kurulu oluşturan 
değerli arkadaşlarım bu konuda hazırlanmışken ve 
dağıtılan bu Yetki Tasarısı üzerinden daha 48 saat 
geçmemişken, hiçbirimiz ciddi bir şekilde Komisyon | 
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da dahil, çünkü bu konunun görüşüleceği daha önce 
belli olmadığı için bunu görüşmeye hazır değilken 
bu konunun yararlı bir şekilde görüşülmesi, ciddiyetle 
görüşülmesi mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir Meclis çalışmasının ciddiyeti ile çalışmanın 

verimliliği ile hu teklif şimdi görüşülmeye başlanır
sa bunun yararlı olmayacağı gayet açıktır. Bugün bu 
konuda yarın görüşülmek üzere bir karar alınmasın
da isabet vardır. Birdenbire böyle daha üzerinde Mec
lisin hazırlıklı olmadığı, daha önce görüşüleceği belli 
olmamasından dolayı kimsenin hemen böyle yararlı 
bir şekilde bir görüşme yapmaya hazır olmadığı bir 
konuda, bugün görüşülmesinde hem zaman bakımın-' 
dan, hem de arz ettiğim diğer nedenlerle yarar yok
tur değerli arkadaşlarım. 

Buna karşın bu Tasarının yarın görüşülmesinde 
büyük yararlar vardır. Konu ivedidir. Bundan aşağı 
yukarı 15 gün önce bir gün süre ile konu görüşül
müştür, onun için tazeliği bitmeden yarın bu görüş
meye devam edersek daha yararlı sonuçlar alırız, 
daha sağlıklı olur. 

Bu nedenle şimdi görüşülmesinde yarar yoktur. 
Bu nedenle bunu paylaşamıyorum. Yüce takdirlerini
zin de en olumlu yönde tecelli edeceğine kani ola
rak saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul
lan. 

Sayın Eroğlu, buyurun efendim. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, çok saygı

değer arkadaşlarım; 
Ben böyle bir önerge verildikten sonra zihinlerde 

herhangi bir tereddüt uyanmasını üzüntü ile karşıla
dım. Sebebi şundan ileri geliyor. Ortada iki Kanun 
Tasarısı var. Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan 
ve Başbakan tarafından Meclise sevk edilen iki Ka
nun Tasarısı. Bu iki Kanun Tasarısının ikisi de Gün
demde. Birisi görüşülmüş, ekonomik hayatımızı ilgi
lendiren çok önemli 'bir konuda Bakanlar Kurulu Ma
liye Bakanlığı' karar alacak, ancak Meclis enine bo
yuna bu Tasarıyı incelemiş, Meclisin görüşleri istika
metinde Komisyona iade edilmiş. İkisi de bu Hükü
metin ve iki bakan anlaşıyor, uygun görüyor, Maden 
Kanunu ile ilgili Tasarı daha sonra görüşülsün di
yor. 

Bizim yapacağımız hu iki bakanın arzusuna uy
gun olarak hareket etmektir. Bakanlar Kurulunda 
birlik ve bütünlük vardır. İki bakanın birbirine zıt 
bir düşüncesi söz konusu olmaz. Sayın Bakanlardan 
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biri diğerine bu konuda «hay hay» diyor, «evet» di
yor. Elimizde Malî Sistemin Yeniden Düzenlenmesi 
Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı çok kısadır; yedi 
maddeden ibarettir ve konu çözümlenmiştir. Komis
yonda Maliye Bakanlığı ile Komisyon mutabakat ha
lindedir. Halbuki Maden Kanunu Tasarısı ise 35 
maddedir. 

Bugün zaman az kalmıştır. Konu, zaten esas iti
barıyla yarın görüşülecektir. Bir gün kazanmak için 
dahi olsa, Sayın Maliye Bakanının vermiş olduğu 
önergeyi dikkate almamız gerekir. 

önerge aleyhinde konuşan arkadaşımız, «Konu
nun daha ciddî bir şekilde görüşülmesi lüzumun
dan» bahsetti. Ben, bu Yüksek Meclisin her konuyu 
büyük bir ciddiyetle görüştüğüne 'kaniim. Bu bakım
dan Meclisin geleneklerine, arzularına da uygun ola
rak ciddî bir şekilde çalışma yapma isteğine de uy
gun olarak, bu önergenin dikkate alınmasını saygıyla 
arz ediyorum. 

Saygılar efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın üyeler, önerge üzerindeki görüşmeler bit

miştir. 
HtLMİ SABUNCU — Komisyonun görüşü alına

cak mı efendim?. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz biraz 

evvel diğer komisyondan bir görüş almadım. Eğer 
Malî İşler Komisyonundan da ayrıca bir görüşe 
girersek bu kez diğer komisyona da 'bir hak verme 
durumu ortaya çıkar. Müsaade buyurun oylayalım 
efendim. I 

. . . . > » «ca^e 

Sayın üyeler, Türk Malî Sisteminin Yeniden Dü
zenlenmesi Hakkındaki Yetki Kanun Tasarısının ve 
Malî tşler Komisyonu Raporunun öncelikle ve takdi-
men görüşülmesi hususundaki önergeyi kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar efendim. Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Maliye Bakanı ve Sayın Malî tşler Komis
yonunun yerlerini almalarını rica edeceğim. 

Sayın Bakan ve Sayın Komisyon yerlerini almış 
bulunmaktadırlar. Kanun Tasarısı üzerindeki görüş
melerimize başlıyoruz. 

Komisyon Raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler... 
Raporun okunması kabul edilmiştir; okutuyorum efen
dim. 

(Malî tşler Komisyonu Raporu okundu.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Tasarının tümü üze
rinde söz isteyen sayın üyeler lütfen adlarını yazdır
sınlar efendim... Sayın Hamitoğulları, Sayın Akyol, 
Sayın Seçkin, Sayın Genç, Sayın Aşkın. Başka söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Kayıt işlemi bitmiştir efen
dim. 

Sayın üyeler, şu anda çalışma süresinin bitimine 
9 dakika bulunmaktadır. Konuşmalara başlandığı tak
dirde bu konuşmaların bu süre içinde tamamlanması 
mümkün bulunmadığından 31 Mart 1983 Perşembe 
saat 14.00'de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.52 

..4.... 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

77 nci BİRLEŞİM 

30 Mart 1983 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU-
SNUŞLARI 

2. SEÇİM 
Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere seçim. 
3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 
(1) Bor, Kötmür Asfaltit, Fosfat, Demir, Ma

denleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletil
mesini Düzenleyen Kanun Tasarısı ve İktisadî İşler 
Komisyonu Raporu. (1/118) (S. Sayısı : 184'e 1 inci 
ek) (Dağıtma tarihi: 9.3.1983) 

(2) Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi 
Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî işler Ko
misyonu Raporu. (1/592) (S. Sayısı : 345'e 1 linçi Ek) 
(Dağıtma tarihi: 28.3.1983) 

(3) Şener YİĞİT Hakkındaki Ölüm Cezasının Ye
rine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (3/468) (S. Sayısı : 329) (Da
ğıtma tarihi : 21.3.1983) 

<4) Danışma Meclisi Üyesi Fahri ÖZTÜRK ve 
29 arkadaşının tdarei Umumiyei Vüayat Kanunu 
Muvakkatinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Mal! İşler, Bütçe - Plan ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (2/66) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
13.1.1983) 

(5) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet PAMAK 
ve 10 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 
177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/61) 
(S. Sayısı : 273) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

(6) Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer SAĞIŞ-
MAN ve 13 arkadaşının Yükseköğretimin Son Sı
nıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfında 4 
Yıldan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında 
Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğren
cilere Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporları. 
(2/25) (S. Sayısı : 109 ve 109'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi : 27.12.1982) 

(7) Danışma Meclisi Üyesi Necmettin NARLI-
OGLU ve 11 arjkadaşımın, 5434 Sayılı Türkiye Cutrx 
huraıyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kamun Teklifi ve Bütçe 
« Plan Komisyonu Raporu, (2/40) (S. Sayısı : 164) 
(Dağıtma tarihi : 8.7.1982) 

(8) Danışma Meclisi Üyesi Şener AKYOL ve 
80 arkadaşımın, Adalet Memurlarına Tazminat Veril* 
inecine Dair Kamun Teklifi ve Adalet ve Bütçe - Plan 
komisyonları raporları. (2/33) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma tarihi : 21.9.1982) 

(9) 25.10.1963 Tarihli ve 353 sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/542) (S. Sayısı : 289) (Da
ğıtma tarihi : 6.1.1983) 

(10) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OĞLU ve 41 arkadaşının, Fındık Dikim Alanlarının 
Sınırlandırılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (2/48) (S. Sayısı : 290) (Dağıt
ma tarihi: 6.1.1983) 

(11) Danışma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK 
ve 10 arkadaşının, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
220 nci maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/59) 
(S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 7.1.1983) 

(12) 9.6.1960 Tarihli ve 7478 Sayılı Köy İçme 
Suları Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları. (1/550) (S. Sayısı : 
292) (Dağıtma tarihi : 7.1.1983) 

(13) 6.1.1982 Tarih ve 2576 Sayılı Bölge İdare 
Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkeme
lerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan ve Adalet Komisyonu raporları. (1/462) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 11.1.1983) 



(14) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMİR. 
ve 71 arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Dağıt
ma tarihi : 13.1.1983) 

(15) Danışma Meclisi Üyesi Alâeddin AKSOY ve 
17 arkadaşının, Kütahya İli Altıntaş İlçesi Dumlu-
pınar Bucağında, Dumlupınar Adı ile Bir ilçe Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/78) (S. Sa
yısı : 301) (Dağıtma tarihi: 17.1.1983) 

((16) 8.6.1965 Tarih ve 625 Sayılı Özel Öğretim 
Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna İki Madde ve Bir Geçici 2 nci Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/465) (S. Sayısı : 302) (Dağıt
ma tarihi : 18.1.1983) • 

X (17) Hacettepe Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/208), (S. Sayısı : 277) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (18) Hacettepe Üniversitesi 1970 Bütçe Yık 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu. (1/220) (S. Sayısı : 278) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (19) Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı 
Kesinlhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/242) (S. Sayısı : 279) 
(Dağıitma tarihi : 31.12.1982) 

X (20) Hacettepe Üniversitesi 1972 Yılı Kesin
hesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Da
ir Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üniver
sitesi 1972 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/254) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma 
tarihi: 31:12.1982) 

X (21) Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 

(X) Açık oylama., 
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Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/282) (S. Sayısı : 281} 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (22) Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/289) (S. Sayısı : 282)-
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (23) Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1975 Bütçe Yık Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi inceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/292) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma 
tarihi: 31.12.1982) 

X (24) Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/319) (S. Sayısı : 284) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

(25) Okur - Yazarlığı Teşvik Kanunu Tasarısı ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/482) (S. Sayısı : 
305) (Dağıtma tarihi : 21.1.1983) 

(26) Belediye Suçlarına İlişkin Ceza Hükümleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sos
yal işler ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/564) (S. Sayısı r 308) (Dağıt
ma tarihi : 27.1.1983) 

(27) 5.1.1961 Tarihli ve 224 Sayılı Sağlık Hiz
metlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanunun De
ğişik 20 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
Raporu. (1/584) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 
27.1.1983) 

(28) 13.5.1981 Tarih ve 2461 Sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. (1/604) (S. Sayısı : 310) (Da
ğıtma tarihi : 27.1.1983) 

X (29)) «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki Devlet Hudut 
Hattının Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Barajın Göv-



— 3 — 

desi ve Gölü Üzerinde Geçişine Ait Ek Tarif Pro
tokolü» ve ekleri ile «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hü
kümeti Arasında, Arpaçay (Ahuryan) Baraj Gölü 
Bölgesine Konulan Yeni Hudut İşaretlerinin Kontrol, 
Bakım, Onarım, İhya veya Değiştirilmesi Hakkın
da Protokol» ve eklerinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/587) 
(S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

(30) Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden Yüz-
seksenatabiın Dörtyüzkırkbir Metrekarelik Kısmının 
Satılması Hakkında Kanun Tasarıısı ve Tarım ve Or
man, Köy İsteri ve Kooperatifler ve Bayındtriık, 
Ulaştırma, İmaır ve İskân, Turizm ve Taratma komis
yonları raporları. (1/551) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma 
tarihi: 1 . 2 .1983) 

(31) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanun dile Tunik Ceza Kanu
nunun 264 üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silah
lar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletle
rin Teslimi Hakkında 2395 Sayılı Kanuna Bir Ek Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru. (1/583) (S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1983) 

(32) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik [Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı Sanat
larının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun (Teklifi ve Millî Eğitim, Ada
let ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. 
(2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 1.2.1983) 

(33) 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Si-
lalhılı Kuvvettent İç Hizmet Kanununum 34 üncü Mad-
desıi'niın (d) Fıkra'sımıın Değiş'tûöknesine ve 43 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Bk'lentmesıin© İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/602) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma 
tarihi : 1 . 2 . 1983) 

(34) Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şakir 
ÖĞÜNÇ ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra 
ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan komis
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1983) 

(35) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Malî İşler ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonları raporları. (1/561) (S. Sayısı : 331) (Da
ğıtma tarihi : 9.2.1983) 

,(36) Danışma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK 
ve 10 arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliği Mülkiye
tindeki Bir Kısım Arazinin Hazineye ve Gazi Üni
versitesine Devredilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ve Ba
yındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (2/80) (S. Sayısı : 334) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1983) 

(37) 9.12.1982 Tarihli ve 2761 Sayılı 1983 Malî 
Yılı Bütçe Kanununun 28 inci Maddesinin (B) fık
rasına Bir Bent Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/626) (S. Sa
yısı : 337) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

(38) Mehti KURŞUN'a Vatanî Hizmet Tertibin
den Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/496) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

(39) Gülali GÜL'e Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (1/481) (S. Sayısı : 
339) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

(40) Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik'Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSİN'in, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılanların Kurabile
cekleri Dernekler Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(2/53) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi. : 24.2.1983) 

(41) Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi :' 25.2.1983) 

(42) Yardım Toplama Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/590) (S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 28.2.1983) 

(43) 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 
4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALP-
DÜNDAR ve 16 arkadaşının, 1.1.1946 Tarih ve 
4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
24 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Malî İşler ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları. (1/569), (2/57) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 2.3.1983) 



(44) 557 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Ka
nun ile 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Danışma Mec
lisi Üyesi Feridun GÜRAY ve 9 arkadaşının, Aile 
Planlaması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (1/448), 
(2/84) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 2.3.1983) 

(45) Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu Tasa
rısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm 
ve Tanıtma, Adalet ve Milli Eğitim komisyonları 
raporları. (1/108) (S. Sayısı :, 348) (Dağıtma tarihi : 
9.3.1983) 

(46) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler, Bütçe - Plan ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (1/567) (S. Sayısı : 
350) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 

(47) Danışma Meclisi Üyesi İbrahim GÖKTEPE 
ve 9 arkadaşının, Tapulama ve Kadastro Paftalarının 
Yenilenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (2/87) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi: 22.3.1983) 

(48) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(49) 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun Bazı Maddelerinin DeğiştMlmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Milli Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/610) (S. Sayısı : 
353) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(50) 9 Haziran 1930 Tarihli ve 1700 Sayılı Dahi
liye Memurları Kanununun 3 üncü Maddesinin (A) 
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru. (1/629) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma tarihi : 
22.3.1983) 

(51) Danışma Meclisi Üyesi Abdülbaki CEBECİ 
ve 61 arkadaşının, 17.3.1981 Tarihli ve 2429 sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanu
nun 2 nci Maddesinin (A) 1 inci Bendi ile Aynı Mad
denin (D) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (2/89) (S. Sayısı . 355) (Dağıtma 
tarihi : 23.3.1983) 

(52) 3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 
Tarihli ve 2768 sayılı Kanunların Başlıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu. (1/627) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1983) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 345'e 1 inci Ek 

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki 
Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1 /592) 

Malî tşler Komisyonu Raporu 

TC. 
Danışına Meclisi 24 Mart 1983 

Malî İşler Komisyonu 
Esas No. : 1/592 
Karar No. : 20 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısının reddine dair Komis
yonumuz Raporunun, Genel Kurulun 72 nci birleşiminde reddi üzerine, Tasarı 21, 22, 23 ve 24 Mart 1983 ta
rihlerinde yapılan birleşimlerde Komisyonumuzca yen iden incelenmiştir. 

Komisyonumuz, Genel Kurulumuzda beliren görüş ve düşünceleri de dikkate alarak, Tasarıyı aşağıdaki 
şekilde benimsemiştir. 

1 — Tasarının başlığı, Komisyonumuzun metinde yaptığı değişikliğe göre yeniden tedvin edÜmiştir. 

2 — 1 inci maddesi aynen benimsenen tasarının 2 nci maddesi, daha dar kapsamlı yetki verilmesini ka
rarlaştıran Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiştir : 

Komisyonumuz, para piyasasının mevcut sorunlarının giderilmesi ve borsaların kurulabilmesi yönlerinde 
yetki vermeyi benimsemiş, bu nedenle 2 nci maddeyi bu 2 anagörüş paralelinde düzenlemiştir. Maddenin 
1 inci fıkrasıyla, bankacılığın bugünkü durumunun gerektirdiği düzenlemelere imkân verebilmek için, Ban
kalar Kanununda ve bu Kanunda yapılacak değişiklik lerin gerektirdiği hükümlerinde olmak kaydıyla, T. C. 
Merkez Bankası ve diğer bankaların kuruluş kanunlarında düzenleme yapma yetkisi verilmiştir. 

2 nci fıkrada, sermaye piyasasının aslî kurumlarından olan borsaların kuruluş ve faaliyetlerine ait hü
kümler esas alınarak, Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu ve bu Kanunda yapılacak değişik
liklerin gerektirdiği hükümleriyle Sermaye Piyasası Kanununda Kanun Hükmünde Kararname çıkarma 
yetkisi verilmesi düzenlenmiştir. 

3 üncü fıkrada, Bankalar Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununda yapılacak değişikliklerle ilgili ola
rak, Ödünç Para Verme tşleri Kanunu hükümlerinde 'değişiklik yapma yetkisi düzenlenmiştir. 

4 üncü fıkra ile kanunların ek ve değişikliklerinin de yetki kapsamında olduğu hususuna açı'klık getiril
miştir. 

Kapsam maddesi olan 2 nci madde bu şekildeki değişikliklerle yeniden düzenlenmiştir. 

3 — tikeler ile ilgili olan 3 üncü madde, kapsam göz önünde tutularak yapılan değişikliklerle benimsen
miştir. 

4 — Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisinin, Para Piyasasıyla ilgili olarak 3, sermaye piya-
sasıyla ilgili olarak 6 ay süreli olması kararlaştırılarak, 4 üncü madde yeniden düzenlenmiştir. 
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5 — Tasarının 5, 6 ve 7 nci maddeleri aynen benimsenmiştir. 
İşbu raporumuz gereği için Yüce Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Hilmi SABUNCU 
Başkan 

Recai BATURALP 
Başkanvekili 

Avni ŞAHİN 
Kâtip 

(Toplantıda bulunamadı) 

Nurettin AYAN OĞLU 
Üye 

H. Erdoğan GÜREL 
Üye 

Mehmet Velid KORAN 
Üye 

Raporlu 

İsmail ŞENGÜN 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 345'e 1 inci 





HÜKÜMETİ^ TEKLİFİ 

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Para ve sermaye piyasalarının güven ve istikrar içinde ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara uy
gun olarak çalışmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması amacıyla Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmün
de Kararnameler çıkarma yetkisi verilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — 1. Bu Yetki Kanununa göre çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararnamelerle, 
a) Bankaların kuruluş, teşkilat ve faaliyetleri ve denetimleri ile 'birleşme ve tasfiyeleri, 
b) Bankacılık sistem'inin teşkilatlanması ve işleyişi, çek 'kullanımının disipline edilmesi, mevduat sigor

tası fonu teşkili, 
c) Menkul Kıymetler borsaları da dahil olmak üzere sermaye piyasasının kurum ve araçları, 
d) ödünç para verme işleri ile uğraşanların, statüleri ve faaliyetleri ile denetlenmeleri, 
Düzenlenebilir. 
2. Bu amaçla Kanunun üçüncü maddesinde belirtilen ilkeler dahilinde; 
a) 23.6.1958 tarih ve 7129 sayılı Bankalar Kanunu, 
b) 8.6.1933 tarih ve 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanunu, 
c) 14.1.1970 tarih ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 
d) Kanunla veya bir kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan bankaların kuruluşları hakkındaki 

Kanunlar, 
e) 27.8.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 
f) 16.5.1929 tarih ve 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu, 
g) 29.6.1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun çeklerle ilgili hükümleri, 
h) Yukarıdaki kanun hükümlerinin ek ve değişiklikleri, 
ı) Bu düzenlemelerin gerektirdiği hallerde Türk Ticaret Kanununun diğer hükümleri ile ekleri ve de

ğişiklikleri, 
Kaldırılabilir, değiştirilebilir veya yeniden düzenlenebilir. 

ilkeler 

MADDE 3. — Bakanlar Kurulu, birinci madde ile verilen yetkiyi kullanırken, bankacılık, sermâye piya
sası ve ödünç para verme işleri faaliyetlerinin düzenli, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara uygun bir şekilde sür-
dürülebilmesirii sağlamak amacıyla aşağıdaki ilkeleri göz önünde bulun'durur : 

1. Bankaların hukukî ve malî bünyelerini tasarrufları güven altında tutacak şekilde takviye etmek; 
2. Bankacılık sistemini yeniden düzenleyip teşkilatlandıracak kaynakların ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara 

uygun ve rasyonel kullanılmasını sağlamak, 
3. Mevcut düzenlemeleri ıslah ederek sermaye piyasasının güven, kararlılık ve istikrar içinde çalışma

sını, menkul kıymetler borsalarının kurulup 'işletilmesini temin etmek, 
4. Bankalar dışındaki kişi ve kuruluşların ödünç para verme işleri ile ilgili faaliyetlerini disipline et

mek, 
5. Bankacılık ile sermaye piyasasını ve ödünç para verme işlerini etkin bir şekilde denetlemek. 
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MALÎ İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Para ve Sermaye Piyasalarının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Kanun tasarısının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Kanun Hükmünde Kararnameler ile : 
1) Para piyasasının gerektirdiği düzenlemeleri yapabilmek için; 
23.6.1958 tarihli ve 7129 sayılı Bankalar Kanunu ve bu Kanunda yapılacak değişikliklerle ilgili olmak 

kaydıyla : 
14.1,1970 tarih ve 1211 sayılı T. C. Merkez Bankası Kanununun ve diğer bankaların kuruluşlarına ilişkin 

kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerin hükümleri, 
2) Sermaye Piyasasının gerektirdiği borsaların kuruluş ve faaliyetlerinin düzenlenmesi için; 
16.5.1929 tarih ve 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu, 
Ve Bu Kanunda yapılacak olan değişikliklerle ilgili olmak kaydıyla : 
27.8.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri, 
3) 23.6.1958 tarih ve 7129 sayılı Bankalar Kanunu ve 27.8.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Ka

nunlarında yapılacak değişikliklerle ilgili olmak kaydıyla : 
8.6.1933 tarih ve 2279 sayılı Ödünç Para Verme işleri Kanunu hükümleri, 
4) Bu Kanunların ek ve değişiklikleri, 
Kaldırılabilir, değiştirilebilir veya yeniden düzenlenebilir, 

İlkeler 

MADDE 3. — Bakanlar Kurulu, verilen yetkiyi kullanırken, aşağıdaki ilkeleri göz önünde bulundurur : 
1) Bankaların hukukî ve malî bünyelerini, tasarrufları güven altında tutacak şekilde takviye etmek, 
2) Kaynakların ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara uygun ve rasyonel kullanılmasını sağlamak, 
3) Sermaye piyasasının güven, kararlılık ve istikrar içinde çalışmasını, menkul kıymetler borsalarının 

kurulup işletilmesini temin etmek, 
4) Para ve sermaye piyasalarını gecikmesiz ve etkin bir şekilde denetlemek. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yetki süresi 

MADDE 4. — Bankalar Kuruluna 1 inci madde ile verilen yetkiler, bu Kanunun yayımı tarihinden iti
baren 1 yıl için geçerlidir. 

Kanun hükmünde kararname sayısı 

MADDE 5. — Bankalar Kurulu bu Kanunla verilen yetkiyi, birden fazla Kanun Hükmünde Kararname 
ile kullanabilir. 

Yürürlük 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

24.12.1.982 
Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı 
Z. Baykara Prof. Dr. İ. Öztrak M. Özgüne? Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî "Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
S. R. Pasın C. Mentes ü. H. Bayülken S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak A. B. Kafaoğlu H, Sağlam Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakam 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek Prof. Dr. T. Esener M. Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu Af. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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(Malî tşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yetki süresi 

MADDE 4. — Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren, para piya-
sasıyla ilgili olarak 3 ay, sermaye piyasasıyla ilgili olarak 6 ay için geçerlidir. 

Kanun hükmünde kararname sayısı 

MADDE 5. — Kanun Tasarısının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 6. — Kanun Tasarısının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

•t 

Yürütme 

MADDE 7. — Kanun Tasarısının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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