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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 

1. — Kıbrıs Türk Federe Devletine gidecek olan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kaya Kılıçturgay'a 
Gümrük ve Tekel Bakanı Ali Bozer'in vekillik etme
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi ile; 

2. — Seçim Kanununu hazırlama çalışmalarının 
başlamış bulunduğuna ve görüş bildirmek isteyen üye
lerin Komisyon çalışmalarına katılmalarına dair Ana
yasa Komisyonu Başkanlığı tezkeresi Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

3. — Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlen
mesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısının görüşül
mesine devam edilerek, maddeleri ve tümü kabul 
edildi. 

4 Nisan 1983 Pazartesi günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 19.25'te son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 

Ali Nejat ALPAT 
Kâtip Üye 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye 

H. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 

1. — Danışma Meclisi Üyesi ibrahim Barangil 

ve 16 Arkadaşının, 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı 

Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki 

Kanun Teklifi. (2/108) (Başkanlığa geliş tarihi : 

31.3.1983) (Bütçe - Plan Komisyonu (Esas) ve Millî 

Savunma, içişleri ve Dışişleri komisyonlarına : 
1.4.1983) 

2. — Danışma Meclisi Üyesi ibrahim Barangil 
ve 9 Arkadaşının, 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Ka
nununa Geçici Üç Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi. (2/109) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.4.1983) 
(Bütçe - Plan Komisyonu (Esas) ve Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri komisyonlarına : 1.4.1983) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Veffik KİTAPÇIGlL 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisimizin 79 uncu Birleşimini açıyorum. 

in . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; çoğunluğumuz var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Danışma Meclisi Saymanlığının Mayıs, Ha
ziran 1982 Aylarına Ait Hesapları Hakkında Danışma 
Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu 
Raporu. (5/2) (S. Sayısı: 357) (1) 

(1) 357 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Sunuşlarda, Hesapları inceleme ve 
Sayıştay Komisyonumuzun 5 raporu var. içtüzüğü
müzün 134 üncü maddesine göre, Danışma Meclisi 
Bütçesinin uygulanmasıyla ilgili Sayıştay Komisyo
nunun raporları Genel Kurulun bilgilerine arz edilir. 

O itibarla, teker teker bu raporları okutmak sure
tiyle bilgilerinize sunacağım. 
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Komisyondan, Denetçi Sayın Aksoy, Genel Kuru-
lumuzdalar. , 

Birinci raporu okutuyorum : 
(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

2. — Danışma Meclisi Saymanlığının Temmuz, 
Ağustos 1982 Aylarına Ait Hesapları Hakkında Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu .(5/3) (S. Sayısı : 358) (1) 

BAŞKAN — İkinci raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

3. — Danışma Meclisi Saymanlığının, Eylül, Ekim 
1982 Aylarına Ait Hesapları Hakkında Danışma Mec
lisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Ra
poru. (5/4) (S. Sayısı: 359) (2) 

BAŞKAN — Üçüncü raporu okutuyorum : 
(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

4. — Danışma Meclisi Saymanlığının Kasım, Ara
lık 1983 Aylarına Ait Hesapları Hakkında Danışma 
Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu 
Raporu. (5/5) (S. Sayısı: 360) (3) 

BAŞKAN — Dördüncü raporu okutuyorum : 
(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Bilgilerinize arz eder. 

5. — Danışma Meclisi Saymanlığının Ocak, Şu
bat 1983 Aylarına Ait Hesapları Hakkında Danışma 
Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu 
Raporu. (5/6) (S. Sayısı : 361) (4) 

BAŞKAN — Beşinci raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

6. — Bor, Kömür, 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) (5) 

(1) 358 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
(2) 359 S. Saydı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
(3) 360 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
(4) 361 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonundadır. 
(5) 184'e 1 inci Ek sıra sayılı Basmayazı 28.3.1983 

tarihli 76 ncı Birleşim, tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; gündemin Kanun 
Tasarı ve Teklifleri İle Komisyonlardan Gelen İşler 
Bölümüne geçiyoruz. 

Gündemin 1 inci sırasında bulunan; Bor, Kömür, 
Asfaltit, Fosfat, Demir, Madenleri ile Nükleer Enerji 
Hammaddelerinin İşletilmesini Düzenleyen Kanun Ta
sarısının görüşülmesine devam ediyoruz. 

Hükümetin ve Komisyonun yerlerini almalarını 
rica ediyorum. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, gündemde 
seçim maddesi var, bu daha sonra mı olacak efen
dim?.. 

BAŞKAN — Efendim gündemin 2 nci maddesini 
şu maksatla geçmiş bulunuyorum; açık bulunan 2 ko
misyondaki üyeliklerden birine aday var, diğerine yok. 
Diğerine de aday olduğu takdirde, 2 sinin seçimini bir 
birleşimde yapmış olacağız. Bugün belirtilirse yarın 
yaparız efendim, yarın belirtilirse daha sonraki bir 
birleşimde yaparız. 

Değerli üyeler; Tasarının 1 inci maddesinin görü
şülmesine başlıyoruz. 1 inci maddeyi okutuyorum : 
2172 Sayılı Kanunun İptali ve Devletçe İşletilecek 
Madenlerle, Maden Sahaları Hakkında Kanun Tasarısı. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Devlet Kuruluşlarınca İşletilecek Madenler 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunla; bor, asfaltit, uran

yum, toryum madenlerinin tamamının aranması ve 
işletilmesinin, kömür sahalarından bir kısmının işle
tilmesinin Devlet kuruluşlarınca yapılması ve 2172 
Sayılı Kanunla Devlet kuruluşlarınca işletilmesine ka
rar verilen kömür sahalarından bazıları ile demir saha
larının tamamının iade edilmesine ilişkin esaslar dü
zenlenmiştir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu madde üzerin
de söz isteyenleri okuyorum: Sayın Dikmen, Sayın 
Akkılıç, Sayın Aydar, Sayın Sarıoğlu, Sayın Gürbüz, 
Sayın Peköz, Sayın Fırat, Sayın Haznedar, Sayın 
Aşkın, söz almış bulunuyorlar. 

Buyurun Sayın Dikmen. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
usulle ilgili efendim. 

BAŞKAN — Usulle ilgili buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, daha 

önceleri başlık kısmını tasarı bittikten sonra görüşü
yorduk, Kanun Tasarısının başlığını 1 inci maddeyle 
beraber görüşelim, çünkü büyük bir çelişki vardır. Bu 
konuda önerge de vardır; müştereken görüşürsek 
istikamet vermiş oluruz. 
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BAŞKAN — Efendim, Kanun başlığıyla ilgili öner
ge var, 1 inci maddeyle ilgili önergeler de var. Bu 
itibarla, sayın üyelerimiz o maksatla söz almış bu
lunuyorlar, başlıkla birlikte 1 inci maddeyi görüşe
ceğiz efendim. 

Buyurun Sayın Dikmen. 
ALİ DİKMEN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bir karar, tasarlanan bir hedefe ulaşmak için 

bir amaç, bir gaye için verilir. Kanunlarımızın ha
zırlanmasında usul ittihaz ettiğimiz amaç ve bunun 
kapsamını belirten maddeler, esasında sağlıklı bir 
sonuca gitmek istediğimiz mesele ve sorunlarımızın 
ruhunu teşkil etmektedir. 

Konu üzerinde kıymetli konuşmacı arkadaşlarımı
zın fikir ve düşüncelerini, bunlara karşı Komisyon ve 
Hükümet adına Sayın Bakanın cevaplarını dinledik. 
Gerçekten, konunun detayları üzerinde bilgi sahibi 
olduk. Ben şimdi, bazı arkadaşlarımızın devletçilik 
ve özelçilik saptırmalarına değinmeden, milletin bir 
temsilcisi ve millî menfaatlerimizi önemle dikkate 
alarak konuya girmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Önce şunu hatırlayalım; bu Kanun, Devletin 

hüküm ve tasarrufu altında olan madenleri ekono
miye katkısının büyük ölçüde temini, maden sek
törünün daha verimli hale getirilmesi, Devlet kont
rolü altında özel teşebbüsün katkısının artırılması, 
ülkemizin içerisinde bulunduğu durum da dikkate 
alınarak, enerji ihtiyacımızın geleceğe yönelik çözüm
lenmesi, stratejik öneme haiz maddelerin tespiti, bir 
kısım madenlerin ve sahaların, kamu kuruluşları, di
ğerlerinin ise özel sektör tarafından işletilmesi ve 
hemen faaliyete geçilmesi amaç güdülerek hazırlan
mıştır. 

Şimdi burada önemli olan, tespit edilen bu amaç, 
ülke gerçeklerine uygun ve Tasarının müteakip mad
delerinde bizi amaca yöneltecek olan yol ve yöntem
ler iyi seçilmiş ve tayin edilmiş midir!., işte bu ba
kımdan, bu madde önem kazanmaktadır. Onun için 
ben, şimdiye kadar yapılan konuşmalardan anladı
ğım ve edindiğim bilgilerin tekrarından kaçınmak 
suretiyle kısa bir özetini yaparak, daha doğrusu, niçin 
bu Kanuna gerek duyulmuştur, onu ortaya koyarak 
maddenin tahlil ve sonucuna gideceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hepimiz biliyoruz, 1954 yılında yürürlüğe girmiş 

olan 6309 Sayılı Maden Kanunu, «Madenlerin Dev
letin hüküm ve tasarrufunda olduğu» ilkesini getir-
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miş, 1961 Anayasasıyla da bu ilke, «Bütün tabiî ser
vetler ve kaynaklar» şeklinde genelleştirilmiştir. Bun
ların aranması ve işletilmesi hakkının da Devlete ait 
olduğu belirtilmiştir. Arama ve işletmenin Devletin 
özel teşebbüsle birleşmesi suretiyle veya doğrudan 
doğruya özel teşebbüs eliyle yapılmasını da Ka
munun açık iznine bağlamıştır. Kanunun bu açık hük
münden istifade ile özel kişilere arama ruhsatname
leri ve işletme hakları verilmiş, 1978 yılında kabul 
edilen 2172 sayılı Yasa ile de verilmiş bulunan bu 
haklar bölgesel olarak geri alınmıştır. 

Madenlerin devletleştirilmesi fikirleri 1963'lerde 
ortaya atılmış, geçen sürelerde bu fikrin gelişmesi sağ
lanmıştır. 1978 yılında iktidarda bulunan Hükümet 
tarafından madenlerin devletleştirilmesi konusu sü
ratlendirilmiş ve 4.10.1978 tarihinde, 2172 sayılı Dev
letçe İşletilecek Madenler Hakkındaki Kanun yürür
lüğe girmiştir. 

«Belirli bölgelerde belirli cins madenlerin Dev
letçe aranmasına ve işletilmesine, bu madenlerle il
gili olarak daha önce gerçek kişilerle, tüzelkişilere 
verilmiş arama ruhsatnameleri ve işletme haklarının 
geri alınmasına karar vermeye Bakanlar Kurulu yet
kilidir,» şeklinde 1 inci maddeyle müteakip madde
lerde verilmiş olan arama ruhsatnameleri ve işletme 
haklarının geri alınması dolayısıyla, ödenecek taz
minatların hesaplanması, bu konuda çıkacak uyuşmaz
lıklar için başvurulacak yargı yolu gibi konular Kanun 
kapsamına alınmıştır. Kanunun yürürlüğe girmesine 
paralel olarak, 4 adet Bakanlar Kurulu kararname
leri çıkartılarak, bor tuzlarının, maden kömürü, asfal-
tit ve demirlerin Devletçe aranması ve işletilmesi, 
arama ve işletmenin de ETİBANK, Türkiye Kömür 
işletmeleri Kurumu ve Türkiye Demir ve Çelik iş
letmeleri eliyle yapılması sağlanmıştır. 

Kararnamelerin kapsamına giren 45 bor tozu, 620 
maden kömürü, 51 asfaltit, 251 demir alanında kamu
laştırma işlemleri Aralık 1978'den Ekim 1979'a kadar 
sürmüştür. Bu alanlardan bor tuzlarında 9 sahanın, 
linyit kömüründe 81 sahanın, demir cevherinde 73 
sahanın, asfaltitde, 17 sahanın kamulaştırma işleri ta
mamlanmış, diğer sahalarda kamulaştırma işlerine 
girilememiştir. 

Ekim 1979 Seçimlerini izleyen iktidar değişikli
ğiyle, önce 2172 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Bakanlar Kurulu kararnameleri gereğince yapılmakta 
olan işlemler durdurulmuş, onlara dayanılarak geri 
alınmış bulunan arama ruhsatnameleri ve işletme 
haklarının, bazı koşullarla yeniden eski hak sahiple-

228 — 



79 4.4 . 1983 O : İ Danışma Meclisi B : 

rine verilmesini ve ilgili oldukları madenlerin İktisadî 
Devlet Teşekküllerince işletilmesinden vazgeçilmesini 
öngören 5.9.1980 tarih ve 8-932 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararnamesi çıkarılmış, ancak bu Kararname 
Danıştay tarafından iptal edilmiştir. O sıradaki ikti
darın devletleştirme yanlısı olmaması nedeniyle, iş
lemleri yarım kalmış sahaların kamulaştırılmasına de-
ıvam edilmemiş, böyle bazı konular ortada kalmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
tşte, kısaca özetlemiş olduğum gibi, halihazırdaki 

durum budur. 
Şimdi daha çok bu maddede konu edilen maden

lere kısaca değinmek istiyorum. 
Bor: 
Bor üzerinde konuşmayacağım; çünkü borun 

durumu, öyle tahmin ediyorum ki açıklığa kavuş
muştur. 

Linyit: 
Ülkemizde enerji ihtiyacını karşılayan doğal bir 

kaynaktır. Türkiye Kömür İşletmeleriyle özel sek
tör tarafından işletilmektedir. Rezervlerimiz dünya 
ölçülerine göre az ise de, ihtiyacımızı karşılayacak 
durumdadır. Kanunlara göre Türkiye Kömür İşlet
melerine intikal eden linyit kömürü sahalarıyla, iş
letilen ve işletilemeyenlerin, edindiğim bilgilere göre 
durumu da şöyledir: 

6309 sayılı Kanunla toplam saha 565, 2172 sayılı 
Kanunla 77. Bunlardan 16'sı ve 28'i işletiliyor. İşle-
tilemeyen saha adedi de 549 ve ayrıca 2172 sayılı 
Kanuna göre 49. Sonuç olarak, Türkiye Kömür İş
letmelerine devredilen 642 yataktan ancak 44'ü iş
letilmek ve 598 adet kömür yatağı işletilememekte-
dir. 

Sayın konuşmacıların ve Sayın Bakanın izahların
dan anladığıma göre, 1984 yılında linyit kömürü ih
tiyacımız 70 milyon ton civarında olacaktır. 1983 -
1989'da 13 adet termik sanralin de devreye girmesiy
le, öneminin daha da artacağını takdir edersiniz. 

Bugünkü üretim durumumuz devam ettiği ve ted
bir alınmadığı takdirde, gelecek yıllardan itibaren lin
yit kömürü ithal etmek mecburiyetinde kalacağımız 
ve bu durumun ikinci bir petrol konusu gibi bir 
darboğaz yaratacağı da bir gerçektir. 

İlerideki yıllarda tüketim hedeflerine göre üretimi 
gerçekleştirebilmek için, halen çalıştırılmayan 1210 
sahanın bir değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra, 
uygun görülen kısımlarının özel sektöre devrinde fay
da umuyorum. 

Taşkömürü : 
Bu kömür, demir - çelik sanayii, termik santraller, 

diğer sanayi ve ısıtma maksatlarıyla kullanılmakta
dır. Yataklar Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından 
işletilmektedir. Üretimin tamamı Zonguldak bölge
sinden çıkarılmaktadır. Edindiğim bilgilere göre top
lam rezerv 1 milyar 244 milyon 477 bin tondur. 
Amasra, Bartın, İnebolu, Söğütözü bölgelerinde de 
işletilmeyen yatakların mevcut olduğu bilinmektedir. 
1970'ten sonra üretimimizde düşüş, ithalatımızda bü
yük bir artış olmuştur. 1975'te 1,6 milyon dolar, 
1979'da 4,3 milyon dolar ödenmiştir. Böyle giderse, 
1984'te 500 milyon dolar ödeneceği tahmin ediliyor. 

Ayrıca, bir taşkömürü mamulü olan kok kömürü 
ithalatına da 1979'da başlanmıştır. Halbuki, taşkö
mürü üretimi artırıldığında bu ihtiyaç karşılanabile
cektir. 

İhtiyaçların karşılanması için Zonguldak havza
sında yeni bir düzenlemeye gidilmekle beraber, taşkö
mürü üretiminde de özel sektörden yararlanılmasının 
faydalı olacağı kanaatinde olduğumu da belirtmek is
terim. 

Asfaltit: 
Halihazırda büyük ölçüde ısıtma maksatlarıyla 

Güneydoğu Anadoluda tüketilmektedir. Sanayide ve 
muhtemelen termik santrallerde kullanılma imkânları 
vardır. Asfaltit yatakları 2172 sayılı Kanun gereği 
Türkiye Kömür İşletmelerine devredilmiştir. Siirt -
Şırnak, Mardin - Silopi bölgelerinden çıkartılmaktadır. 
Yıllık üretim 203 bin ton civarındadır. Asfaltit ya
taklarının kesin rezerv durumu şu anda bilinmemek
tedir. Devlet sektörü tarafından rantabl bir şekilde 
çalıştırıldığı takdirde, enerji açığının kapatılmasında 
önemli bir rolü olabilecektir. 

Ayrıca, edindiğim bilgiye göre 100 kilogramdan 
12 kilogram bir petrol de elde edilmesi ve ileride 
azot sanayiinde kullanılması imkânları da mevcuttur. 
Bu bakımdan, Devlet kontrolünde kalmasında ve iş
letilmesinde şimdilik faydalar mülahaza edilir. 

Fosfat: 
Gübre sanayiin temel hammaddesidir. Kimya sa

nayiinde, cam ve ipek üretiminde kullanılmaktadır. 
Bugün tamamı Devlet tarafından işletilmektedir. 
Etibank'ın Mazıdağı fosfat tesisleri 250 bin ton/yıl 
kapasitelidir. Halen Mardin Mazıdağında 7 saha iş
letilin emektedir ve 34 sahanın da muhtemelen bulun
duğu tespit edilmiştir. Toplam rezerv 42 milyon 
ton kadardır. 
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Fosfat ithalatımız da gittikçe artmaktadır. 1970'te 
8 milyon dolar, 1975'te 57,6 milyon dolar, 1979'da da 
72 milyon • dolarlık fosfat ithal edilmiştir. 

Devlet kuruluşlarının işbirliği sayesinde üreti
min artırılması gayretleri yanında, özel sektör im'kân-
larrndan yararlanma durumları da araştırılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Önemli madenlerimizden birisi de demirdir. Bu 

sahayla ilgili edindiğim bilgiyi de kısaca sizlere arz 
ediyorum : 

Ülkemiz yetefli demir cevheri yataklarına sahip 
olmasına rağmen, demir cevheri ithal etmektedir. 
1983'te 6 milyon ton demir cevheri karşılığı 420 
milyon dolar ödememiz gerekeceği tahmin edilmek
tedir. Halbuki, mevcut kaynaklarımız verimli bir şe
kilde işletildiği, gerekli tesisler kurulduğu, ulaştırma 
sorunları halledildiği takdirde, ihtiyacımızın yerli 
kaynaklardan sağlanması imkân dahilinde olacaktır. 

En önemli kaynaklarımız Malatya. - Hekimhan 
bölgesinde, Deveci, Bingöl, Genç, Avnik, Hasan 
Çelebi'de bulunmaktadır. Rezerv itibariyle kaynak
larımız yeterli olmasına rağmen, konuya ciddî ola
rak önem verilmemiştir. 

1978 yılına kadar Türkiye'de demir işletmeciliği, 
Bakanlığa bağlı Demir - Çelik İşletmeleri (Divriği ve 
Hekimhan) ile çoğu bölgelerde özel sektör tarafın
dan yapılmakta idi. 1978 senesinde 2172 sayılı Yasa 
ile demir madenleri de devletleştirildi. Devletleştiril
di; ama bu madenleri kim işletecekti?.. Özellikle de
mir madenleri yönünden alınması gereken tedbirler 
2172 sayılı Yasa çıkarılmaktan nasıl düşünülmedi ise, 
yine düşünülüp detaylı 'bir muhakeme yapılmadan 
bir Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle demir madenle
rinin işletilmesi Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğüne verildi. Adı geçen Genel Müdürlük, 
teşkilat, kadro, ekipman, sermaye yönünden bu ma
denleri işletecek güçte olmadığından, o da kısa bir 
süre sonra devraldığı yerlerin 15 kadarını bir pro
tokolle ve iki yıl vadeyle Ereğli Demir - Çelik Fab
rikalarına devretti. Ereğli de, o güne kadar demir 
madeni işletmediği gibi, teşkilat, personel, ekipman, 
teknoloji ve sermaye yönünden devraldığı ocakları 
işletecek kudret ve kabiliyette değildi. Neticede, orta
da kalan fabrikalar cevher ihtiyaçlarını karşılayabil
mek için işletme sorumluluğunu devraldıkları ma
denlerini işletmek üzere ihaleye çıkarmak zorunda 
kaldılar. İhalelerin sonunda bu ocakların işletilme
sine eski sahipleri talip çıktı. Vaktiyle bu madenlere 
sahip olanlar, bu defa işletici (taşeron) olarak ma-

• denleri işletmeye başladılar. Bu uygulama da Demir -
Çelik Fabrikaları ile işletici firmalar arasında birçok 
ihtilaf ve sorunların ortaya çıkmasına sebep oldu. 
İşte, durum halen böyledir. 

Bu da şunu göstermiştir ki, kabili tatbik olup ol
madığını iyi düşünüp muhakeme etmeden çıkarıla
cak kanunların sonucundan doğan zararların cere
mesini millet ödemekte ve çekmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Açıkladığım bu durum karşısında «Demir ma

denlerimizi (Yine aynı şekilde bütün madenlerimiz 
için de düşünülebilir) en verimli bir şekilde nasıl iş
letebiliriz?» sorusu karşımıza çıkıyor. 

Bunun için, hepimizin malumu, takip edeceğimiz 
üç yol veyahut da üç yöntem var. Bunlardan birin
cisi; özel teşebbüs eliyle bunları işletmek. Bu yol de
nenmiştir. Bugüne kadar özel teşebbüsün madenle
ri bilimsel ve rasyonel olarak işletmediği, daha ziya
de kolay ve ucuza mal olacak sahaları kazıdığı, zor
la karşılaştığı yerleri terkederek, madenlerin tahrip 
ve ziyan olmasında payının büyük olduğu ve bun
ların yanında, birinci derecede kazanç, ikinci dere
cede millî çıkarları dikkate aldığı bilinen bir gerçek
tir. Her özel teşebbüs, yapacağı işten sağlayacağı kâ
rını düşünür; bu da doğaldır. 

Devlet tarafından işletilmesi : Maalesef bugüne 
kadar teşkilatsızlık ve sorumsuzluk Türkiye'de Dev
let işletmeciliğini daima pahalıya mal etmiştir. 

Yukarıda açıkladığım gibi, yapılacak işe göre ge
rekli düzenleme yapılmadan, teşkilat kurulmadan ve 
sorumluyu tayin etmeden işlere girişmişizdir. Ayrı
ca, bugün çok dağınık olan teşkilat, personel, yeterli 
teknoloji ve millî açıdan işletmeye yetenekli, derli 
toplu bir Devlet kuruluşu olmadığı gibi, sorumlu bir 
makam da yoktur. Daha bir açık ifadeyle, bugün Dev
letin madenlerle ilgili takip edeceği açık bir politika 
yoktur. Böyle bir teşkilat kurulsa dahi, kısa sürede 
bunun gerçekleşeceği kanısında da değilim. 

Devlet ve özel teşebbüs vasıtasıyla müştereken iş
letmek, yani karma bir sistem : 

Geçmişteki deneyimler de dikkate alınarak, ka
naatimce tatbik edeceğimiz en uygun yol bu olacak
tır. Devletçilik anlayışımıza ve benimsediğimiz ve 
tatbik ettiğimiz ekonomik politikaya da uygun düşen 
yol budur. 

Şimdi, bu açıklamalarımdan sonra, malumunuz 
Tasarıda üç tane görüş vardır; bunlardan 1 inci mad
de üzerinde bir tanesi. Hükümetin, ikincisi bir Alt 
Komosyonun, üçüncüsü de İktisadî İşler Komisyo
numuzun görüşüdür. 
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Şimdi ben, Hükümetin getirmiş olduğu Tasarıda
ki 1 inci madde ve müteakiben buna ilaveten kendi 
düşüncemi ve Komisyon ve Geçici Komisyonunkini 
de dikkate almak suretiyle, sizleri fazla yormadan 
özet olarak kısa bir tahlile girişeceğim. 

Şimdi, Hükümetin getirmiş olduğu madde şöy
le : «Bu kanunla; bor, fosfat, asfakit, taşkömürü ma
denleri ve nükleer enerji hammaddeleri dan rad
yum, uranyum, toryum madenlerinin tamamı ile 
'kömür ve demir madenlerinin bir kısmının Devlet 
kuruluşlarınca işletilmesi ve 2172 sayılı Kanunla Dev
let, kuruluşlarınca işletilmesine karar verilen kömür 
ve demir sahalarından bazılarının iadesi ile ilgili esas
lar düzenlenmiştir.» 

Şimdi (bu maddeyi dikkate alırsak yahut da birinci 
alternatif olarak göz önünde tutarsak; bunun ne gi
bi faydaları vardır?.. Adı geçen, maden sahaları bü
tünlük arz edecek ve işletmecilikte randıman arta
caktır. Pek tabiî, bu faydaları sağlarken, bunu işle
tecek olan kuruluşların gerçekten böyle bir yükün 
altından kalkabilecek yahut böyle bir düzenlemeye 
tabi tutulduktan sonra o güce kavuşturulmuş olarak 
mütalaa ediyorum. 

Etibank'ın yaptığı yatırımlarla bor madenlerinden 
bor ürünü olarak istifade edilmesi mümkün olacak 
ve dolayısıyla daha fazla döviz sağlanacaktır. 

Asfaltitin kamu sektörünün elinde olması ve Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yakıtının temini ve 
Devletin bu bölgelerde kömür piyasasında nâzım ro
lü oynaması imkânı doğacaktır. 

Nükleer enerji 'hammaddeleri olan radyum, uran
yum ve toryum gibi madenler stratejiktir ve nükleer 
santrallerin kurulmasıyla ülke için önemi daha da 
artacaktır. Bu madenlerin Devletin kontrolünde ol
ması, ileride kurulacak nükleer santraller için güven
ce sağlamış olacaktır. 

Özel sektörün ana düşüncesi olan kâr imajı nede
niyle, bor olarak kullanılan maden sahalarının ilgili 
kuruluşlar, (ki Devlet kuruluşlarını kastediyorum) ta
rafından, tekniğin gerektirdiği şekilde kullanılmasına 
im'kân verilmiş olacaktır. 

Termik santral 'bölgelerinde linyit kömürü sahala
rımın Devlet kontrolünde olması, kömürün temini açı
sından santrailın güvence altında olmasını sağlaya
caktım 

Belirli demir sahalarının kamu sektöründe kalma
sı, demir - çelik işletmelerinin emniyetle çalışmasına 
imkân verecektir. Teshin için kullanılacak kömür sa

haları, o bölgeler için nâzım rolü oynayacak özel sek
törün istediği gîbi hareket etmesini önyelecektir. Özel 
sektörün bor üretimi olamayacağından, dış pazarda 
kamu sektörüyle rekabeti ve dolayısıyla fiyat indiri
mi olamayacaktır. 

Bu, Hükümetten gelen maddenin mahzurlarını da 
şöyle sıralayabiliriz; Birincisi, özel sektörün, özellik
le linyit kömüründe yeni yatırımlara girmesi güç 
olacaktır. Devletleştirmen linyit kömürü sahalarının 
hepsine Türkiye Kömür işletmeleri tarafından girile
meyeceğinden, kısa bir süre için üretimde düşüş ol
ması ihtimali mevcuttur. 

Şimdi ikinci bir düşünce olarak; ki bu kendi dü-
şüncemdir; aynı zamanda bir önergeyle vermiş bulu
nuyorum. Onun için özür dilerim Sayın Başkan, bel
ki uzun sürüyor; ama önergem üzerinde de herhal
de müsamaha göstereceğim, konuşmayacağım. O ba
kımdan ikisini birleştirdim. 

«Bu Kanunla bor, asfaltit, uranyum ve radyum 
madenlerinin tamamıyla kömür ve demir madenle
rinin bir kısmının Devlet kuruluşlarınca işletilmesi 
ve 7172 sayılı Kanunla Devlet kuruluşlarınca işletil
mesine karar verilen kömür ve demir sahalarından ba
zılarının iadesiyle ilgili esasların düzenlenmesi». 

Başta saymış olduğum faydalara ilaveten, şu fay
daları da burada sıralayabiliriz : Birincisi, petrolden 
sonra en çok döviz gübreye ödenmektedir. Gübre 
hammaddesi olan fosfatın özel sektör tarafından aran
ması, yeni sahaların bulunması, işletilmesi ve üreti
min artmasına da yardımcı olacaktır. 

Zonguldak taşkömürü özel bir kânuna tabidir. 
Diğer bölgelerde de özel sektör tarafından taşkömürü 
aranması ve işletilmesi, üretimin artmasına yardımcı 
olabilecektir. 

Nükleer enerji hammaddelerinin bugün için aran
ması ve işletilmesi kamu sektörü tarafından yapılmı
yor. Aranması zor ve pahalı olan bu madenlerden' 
toryum, Türkiye'de esasen, edindiğim bilgilere göre 
yoktur. Tasarıya konulmamakla, Devletleştirilen ma
den sayısının miktarı da azaltılarak politik istismar
lar önlenmiş olabilecektir. 

Bunun mahzurları; kamu sektörünün linyit, kömü
ründe nâzım rolü oynaması kısmen azalacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kanımca, Alt Komisyon ile esas Komisyon görü

şüne katılmak benim için mümkün olmuyor. Birisi 
tamamiyle Devlet tekelini kaldırmış, öyle gözüküyor, 
diğeri de, önemli madenlerden demiri Tasandan çı
kartmış-
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Hemen hemen 6309 sayılı Maden Kanununun ak
sayan yanlarını düzelterek, tamamen 2172 sayılı Ka
nunun öncesine dönülmesini amaçlayan bu görüş 
doğrultusunda hareket edildiği kanısı bende uyan
mıştır. Bu bakımdan, burada da bunun öayda ve 
mahzurlarını sizlere sıralamakta fayda umuyorum : 

6309 sayılı Maden Kanununun aksayan yönlerini 
düzelterek tamamen 2172 sayılı Kanun öncesine dö
nülmesi.. Bunun faydaları ne olacaktır?.. Sadece 
6309 sayılı Maden Kanununun aksayan kısımlarının 
bu vesileyle düzeltilmesi sağlanmış olacaktır. 

Mahzurları : Bütünlük arz eden sahalar bölüne
cek ve dolayısıyla üretim düşecektir. Kamu sektör
lerinin yatırımları neticesiz kalacak, programlanmış 
faaliyetler aksayacaktır. Termik santraller bölgesin
deki linyit kömürü sahalarının özel sektöre devri, 
bu santrallerin 'güvenceli çalışmalarını önleyecek; kö
mür satışı ile ilgili olarak Devletin nâzım rol oyna
ması düşüncesi ortadan kalkacak. Etibank'ın yaptığı 
yatırımlar ile bor ürünü elde etme çalışmalarında ak
samalar, dolayısıyla döviz kaybı olacaktır. Sahaların 
devredilmesi halinde, kamu sektörünün 2172 sayılı 
Kanunla devraldığı sahalarda istihdam ettiği persone
lin bir kısmını diğer bölgelere kaydırmak mecburiye
tinde kalması, o bölgede personel şişkinliklerine se
bep olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İşte bu yapmış olduğum değerlendirme ve tahlilin 

sonucunda, benim çıkardığım sonuç şu oluyor : Bi
raz evvel ikinci alternatif olarak size belirttiğim gibi, 
bu Kanunla, bor, asfaltit, uranyum, radyum maden
lerinin tamamı ile kömür ve demir madenlerinin bir 
kısmının Devlet kuruluşlarınca işletilmesi ve 2172 sa-' 
yılı Kanunla, Devlet .kuruluşlarınca işletilmesine ka
rar verilen kömür ve demir sahalarınım bazılarının 
iadesiyle ilgili bir şekilde bu maddenin düzenlenme-
sindo fayda umuyorum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sayın Akkılıç, buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisinin sayın üyeleri; 
Birkaç günden beri Maden Kanununu görüşmek

teyiz. Benim merak ettiğim bir nokta, 1978 yılında 
2172 sayılı Kanun çıkmış; halen görüşmekte olduğu
muz Kanun Meclisten geçtikten sonra «Acaba ne za
man değişiklik için gelecek» diye merak ediyorum. 
Çünkü; o Kanunu incelediğiniz zaman görürüz ki, ge

rek Devlete, gerek özel sektöre birçok olanaklar sağ
lamakta, hatta Devletin, daha fleksibl, daha rahat 
bir şekilde hareket etmesi için bazı olanakları da var
dır.; 

Şimdi, biraz evvel Sayın Ali Dikmen Arkadaşı
mız da değindiler; 50 yılı aşkın Cumhuriyet Dev
rinde ve belki de 100 yılı aşkın bir zamandan beri 
Türkiye'de maden işletmeciliği ile sorumlu ve yetkili 
yüzlerce ve hatta binlerce teknik elemanı olan Ba
kanlık ve ilgili kuruluşları bir Kanun Tasarısı ha
zırlıyor, getiriyor ve ondan sonra bu Kanun Tasa
rısı (gayet tabiî maddeleri Mecliste değişebilir, ka
bul ediyorum) birkaç ay içerisinde değişikliğe uğru
yor ve bize intikal eden şekilde Komisyonun madde
si önümüze geliyor. 

Efendim; şimdi burada «özel sektör mü, Devlet 
mi?» kavgasını yapmanın bence hiç anlamı yoktur. 
özel sektör de, bu Devletin belirli, millî kuruluşları
dır, onlara da önem vermek lazım; ama Devletin, 
mutlaka ve mutlaka kontrolü elinde bulundurması 
lazımdır.! 

Şimdi, bu maddeyi nasıl düzenlemek lazım- gel
diği sonucuna varabilmek için, evvela «Acaba özel 
sektörde nasıl çalışma vardır ve iyi niyetle çalışmak
ta mıdır?» konusunu de almak lazımdır. 

İkincisi; hangi koşullarda çalışılmakta ye işçi can 
güvenliğini hangi ölçülerde sağlamaktadır?.. Tabiî 
bu maddelerde her ikisini de; Devletle özel sektörü 
birlikte mukayese etmek lazımdır. 

Ücret sistemi nedir, üretim yöntemleri nedir? 
Bunun sonunda çok çok önemli bir konu var; bu

gün dünya da artık bu konuya bizim tasavvur ede
mediğimiz şekilde önem vermektedir. Bu konu, çev
re kirliliğidir. Madenlerin işlenmesi sonucunda ne gi
bi çevre sorunları ve çevre kirlenmesi meydana gel
mektedir ve bunu özel sektör ne şekilde yapmakta
dır, Devlet ne şekilde yapmaktadır? 

Bir başka konu da; bugüne kadar özel işletmeler 
vardı ve halen de var, bunların yıllık kâr ve zarar
ları nelerdir ve ödedikleri vergi miktarı nedir? 

Bunları dikkate alır 've bunu bir teraziye koyar 
da sonuca varahilirsek, o zaman karar verebiliriz; 
«Devlet işletsin, ya da özel sektör işletsin» diyebi
liriz, 

Şimdi, ben geçen hafta konumla ilgili bir seyahat 
yaptım, Balıkesir'in Bigadiç İlçesine gittim. Tesadüf, 
orası bor madenlerinin en yoğun olarak bulunduğu 
bir yer ve Etibankın büyük işletmesi var. İlgi duydu
ğum ve çocukluğum da maden bölgesinde geçtiği için, 
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gidip incelemek fırsatım buldum. Biraz evvel bahset
tiğim özel sektörün iyi niyet gösterisi; (ki buna mec
burdur, geçenlerde konunun geneli üzerinde konu
şan bir arkadaşımın da bahsettiği gibi, tahmin edi
yorum ki, Sayın Bakan veya Komisyon Sözcüsü ar
kadaşımız bahsetmişlerdi) her yıl işletmeler Maden 
Dairesine bir rapor verirlermiş; «Oradaki işletme du
rumu nedir, müstakbel veya muhtemel rezerv nedir?» 
diye. Bor madenleri üzerinde verilen rapora göre re
zerv 4,8 milyon ton olarak belirtiliyormuş. Benim 
oradaki işletmeden öğrendiğim 1 milyar 78 milyon 
tondur. Arkadaşımız açıkladılar, 2 milyar tonun üze
rinde rezerv Etibamka geçtikten sonra tespit edilmiş
tir. Dikkatinizi çekmek istiyorum; 4,<8 milyon ton re
zerv düşünülüyor ve Devlet bunun 2 milyar küsur 
milyon ton olduğunu tespit ediyor. 

Hangi koşullarda çalışılıyor konusuna geliyorum. 
Efendim; şimdi ben size tahmin ediyorum ki bu

radan resimler göstereceğim, göreceksiniz. 
Bu, özel sektörün lojmanı. Boruyu acaba farkede-

biliyor musunuz; en kötü gecekondudan daha kötü 
bir lojman. 

TEVFÎK FİKRET ALPASLAN — Resimlerin 
bulunduğu kitabı kim basmış? 

MAHMUT AKKTLIÇ — Devlet basmış efen-
dim^ 

Ben de resim çekecektim, fotoğraf makinem ya
nımda yoktu. 

Bu da, Devletin lojmanı ve de sağladığı sosyal 
imkânlar. 

Özel sektörün tesislerine ait bu resmi de güven
lik açısından arz ediyorum. Ağaçlar bilmem belli olu
yor mu?... 

Şimdi size, Etibankın işletmesine ait resmi göste
riyorum.. 

özel sektörün işletmesinde, derme çatma birkaç 
tane ağaç parçasından işletme yapılmış; her an için 
çökmeye mütemayil. 

Aynı şekilde başka bir resim gösteriyorum; bun
lar da sondaj kuyusu. IBu, özel sektörünkü, bu da 
Devlet sektörüne ait. özel sektörün sondaj kuyusu yi
ne birkaç tane ağaçtan derme çatma olarak yapılmış 
ve şu gördüğünüz de Devletin sondaj kuyusu. IBu 
resimdeki kuyuları bizzat gözlerimle gördüm efen
dim; halen mevcut, orada duruyor. 

Devlet işçiye günde 1 100 - 1 600 lira arasında 
ücret ödüyor, öğrendiğime göre özel sektör işçiye gün
de 540 - 800 lira arasında ücret ödüyormuş., 

{Bigadiç gibi küçük bir kazada ayda 120 milyon 
lira işçiye ücret ödeniyor., Aynı zamanda muhterem 
arkadaşlar şunu belirtmek isterim; Devletin bu işlet
meleri birer teknik okuldur. IBen size şunu söylemek 
isterim; Ergani Bakır işletmesinden yetişmiş teknis
yenler bugün Türkiye'nin birçok yerinde en salahiyet
li uzmanlar olarak çalışmaktadırlar ve aynı şekilde 
bu, diğer işletmelerde de böyledir. Devlet aynı za
manda okul vazifesini de işletmelerinde gördürmek
tedir. 

Şimdi, ben biraz evvel birinci sıraladığım konuyu 
Sayın Komisyon ve Bakandan, özellikle soru halin
de sormak istiyorum: Acaba bu işletmeler zamanın
da yılda ne kadar kâr, ne kadar zarar ediyormuş ve 
bu işletmelerin ödedikleri vergi ne kadardır?.. Yüce 
Meclisimize bu hususu açıklamalarında yarar vardır. 
Gerçekten rantabl çalışıyorsa ve de vergisini Devlete 
ödüyorsa, o zaman özel sektör işletsin diyelim, di
yebilelim ve şunu arz etmek istiyorum: 

Bu 1 100 lira ile 1 600 liranın yanında, (Hepsini 
aldım, ama burada saymak istemiyorum) bir sürü 
sosyal yardımlar var; elbisesi, bilmem yıllık ikra
miyeleri, evlendiği zaman yapılacak yardımlar, geliş-
gidişleri, yemek ücretleri vesaire ve ben şunu söyle
mek istiyorum: KİT'ler üzerinde bugüne kadar çok 
münakaşa ve spekülasyon yapılıyor. Haklı olan nok
taları vardır; yok demiyorum. Çünkü haklı olan nok
taları şudur: Maalesef Devlet işletmeciliğinde saat 
beş oldu mu; iş biter şeklinde... Ama bu orada, ta
biî böyle değildir; ben Etibank işletmelerini biliyo
rum, onun vardiya sistemleri vardır. Maalesef bazı 
yerlerde, Devlette öyledir; memuru da, işçisi de; 
saat beş oldu mu, iş biter; ama bir bakarsınız orada 
yapılması gereken iş vardır, durur ve vatandaş bundan 
şikâyetçidir. 

(İkincisi; eğer işin içine kötü politika girmişse, 
ki maalesef bugüne kadar KİT'leri bu hale getiren 
de o kötü siyaset ve kötü politika idi; onlar girmezse, 
o kötü politikanın başlamadığı zamanlara kadar KİT' 
ler, gerçekten memleketin ideal ve örnek müessesele
ri idiler. Biraz evvel de bahsettiğim gibi, KİT'ler bu 
memlekette birer okul, birer yüksekokul mahiyetinde 
idiler. Bunların bu şekilde devamı, tahmin ediyorum 
ki iyiydi; ama mükemmel üretim yapabiliyor ve ora
da maden sahasını tahrip etmeyip, bulabildiğini çı
karıp, öbürünü terketmiyorsa; Devlet o zaman, o 
alternatifi tanıyabilmek imkânına sahip olabilmeli
dir. Yani, bir noktada kesip almamalıdır; ama işin 

, içine eğer politika girmeyecekse. 
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Muhterem üyeler; 
Şimdi, Amerika bugün Rusya'yı gerektiğinde, «Sa

na buğday satmam» diye tehdit etmektedir. Gerçek
ten hepiniz biliyorsunuz Amerika, Rusya'ya yılda 20 
milyon ton kadar buğday satmaktadır. Bugün Ame
rika 20 milyon ton buğdayı satmasa, Rusya'nın du
rumu perişan... Yani, bunu stratejik bir madde olarak 
kullanıyor ve yine duyduğuma göre Amerika'da az 
miktarda bor olmasına rağmen bizden aldığı bor ma
denini, istikbalde kullanmak için belirli yerlerde stok 
olarak tutmaktaymış. Bizim Devletimiz neden bu akıl
lılığı göstermez, neden bu stratejik olayı yaratmak is
temez; benim öğrenmek istediğim nokta burasıdır. 

Muhterem üyeler; hepimiz dikkat etmişizdir, An
kara'dan hatta İstanbul'dan uçağa binip de Van'a ka
dar gittiğimiz zaman görürüz ki, maalesef Tanrı bu 
memlekete en çok dağı ikram eylemiştir; dağ, dağ ve 
yine dağ... Ben şöyle diyorum: Devletin elinde çok 
sayıda yetişmiş teknik eleman vardır (Örneğin MTA' 
nın elinde bulunan elemanlar); bunları, gerçekten çok 
aktif hale getirmek lazım ve bu dağların altında, do
ğa mutlaka bir şey saklamıştır. Hepimiz biliyoruz; 
yüzyıllardan beri, hatta binlerce yıldan beri Arap 
çöllerinde insanlar aç, bîilaç sefil dolaşıyordu; ama 
onun altında, o petrolü çiğneye çiğneye dolaştığının 
farkında değildi. En sonunda petrol bulununca; işte, 
Arap ülkeleri müreffeh hale geldiler. Ben de diyorum 
ki, doğada mutlaka bir denge vardır ve bu dağların 
altında mutlaka bir şey bulunması lazım, bu da ma
dencilerimize düşüyor; ama bu, Personel 'Kanunu 
yöntemiyle ya da üç, dört ayını hatta altı ayını dağ
larda geçiren o teknik elemanı; yani «Bir lokma bir 
hırka» kabilinden çalıştırırsak, biz burada istediğimiz 
kadar bağıralım, çağıralım ve istediğimiz ideal ka
nunları çıkaralım; bu madenleri çıkaramayız beyler. 
Geçen de, Petrol İKanunu üzerinde de işaret etmiştim; 
çalışana ücret vermek lazımdır ve çalıştırmasını bil
mek lazımdır. 

Sayın üyeler; 
Geliyorum çevre kirlenmesine., Bor madenleri is

tihsal edildikten sonra kumundan, kilinden ayrılmak 
için yıkanır ve yıkanan bu su, maalesef, yani tüyle
rim ürpererek müşahede ettim. Simav Çayına karışı
yor ve bu akan suyun içerisinde, kilogramında PPM 
denen 200 miligram bor mevcut veya zehirli madde 
mevcut. Aslında bunun toleransı 2 miligram olması 
lazım iken; 200 miligram ve şimdi şu anda pek fazla 
şikâyet yok, ama farkında değiliz ki, biz hiçbir yer
de çevre kirlenmesini dikkatle izlemiyoruz ki; ama 

bunu Batı ülkeleri öyle farketmiş ki, artık Batı ülke-
rinde bir fabrika kurmak, bir çiftlik kurmak dahi bü
yük problem haline gelmiştir. Çevreyi ne yönde kir
letebilir diye çok yönlü araştırmalar yapıylıyor. 

Etibank ne yapıyor?.. Çok güzel bir projesi var, 
gerçekten hoşuma gitti Etibankın uyguladığı bu yıka
ma suyu projesi. Halen o da büyük çukurlarda hap
sediyor; ama tahmin ediyorum hemen başlamışlar, 
Devlet Su İşleriyle birlikte çok büyük projeleri var. 
İşte, Devletin akıl yolu bu.. Büyük bir gölet yapacak, 
senenin 11 ayı, yıkadığı bu suyu orada hapis edecek; 
Aralık, Ocak ya da Şubat ayında sulamanın olmadığı 
zamanlarda dereye verecek... Çok mükemmel bir pro
je; ama işte bunu Devlet yapacak. Bunun gerçekleşti
rilmesi büyük bir malî porteyi gerektiriyor; ama Dev
let bunu yapıyor. Neden yapıyor?., Vatanı kurtar
mak için yapıyor, memleketin topraklarını; yarın ora
da bitki yetişecek, ondan sonra biz onu alacağız. 

Sayın üyeler; 
Bütün bu yönleriyle sizlere arz ettiğim hususlarda 

dikkatinizi çekmek istedim. Bir de baktım, yine Ko
misyonun kabul ettiği metin de Hükümetin getirdiği 
tekliften fosfat konusu çıkarılmış, demir çıkarılmış; 
demir üzerinde bilgim yok, bir malumat arz edeme
yeceğim, ama fosfatı biliyorum beyler. Bizzat gidip 
işletmeyi, orayı incelemişimdir, numuneler alıp, geti
rip analiz yapmışımdır; cevherlerde ne kadar fosfat 
olduğunu, fosfor olduğunu da biliyorum; bizzat ana
lizini ben yapmışımdır. Yazık, günah olur yani. Ta
biî diyorlar ki, orası bizim, Mazıdağı bizim işletme
nin, onu vermiyoruz; ama şunu söyleyeyim ki, biraz 
evvel arkadaşımız bahsettiler petrolden sonra, bu 
memleket en çok gübreye döviz veriyor. Deniyor ki, 
özel sektör ararsa; daha kolay bilir Devlet. Acaba ni
ye Devlet, Devleti küçümsüyor, onu anlamıyorum. 
Gerçekten dikkatimi çekiyor. Aratabilir; ama hepten 
böyle mutlak çizgiyle çizmenin anlamı yoktur, belirli 
bir toleransı vermek lazımdır. Onu da maddeden çı
karmanın anlamı yok. Bence, Hükümetin getirdiği 
Teklifteki maddede «...Taşkömürü ve fosfat» diyor, 
öbüründe de gerektiğinde fosfatı da koymak lazım; 
yani bence fosfatı, tümden maddeden çıkarmamak 
lazımdır. Bu noktada Devlete görev vermek lazım
dır. Çünkü fosfat da, bu memleketin tarımsal ve 
hayvansal üretimi için kaçınılmaz bir maddedir. 

Bugün yalnız hayvanlarımızın beslenmesi için, 
şu anda 15 bin ton kalsiyum fosfata ihtiyaç vardır 
ve de öğrenmek istiyorum, acaba Türkiye'de ürerf-
len fosfor ya da fosfat yataklarından üretilen fos-
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fardan ı(bunu birkaç yerde sordum maalesef öğrene
medim) def florine ediliyor mu?.. Yani fosfat madeni 
maalesef her zaman florla birliktedir. Flor çok kuv
vetli zehirli bir madde, fosfatta çok az miktarda bu
lunduğu takdirde bile hayvanlar için ve de nebat için 
zehirlidir. Onun için bunun fosfattan ayrılması la
zımdır. 

Bilemiyorum; yani kınamıyorum özel sektörü 
ama çok hassas noktalar bunlar, devlet eğer özel 
sektöre veriyorsa bunların da mutlaka gerektiğinde 
o zaman kontrolünü yapabilme imkânlarını elinde bu
lundurması lazımdır, aksi takdirde biz farkında ol
madan bu memlekete hainlik etmiş oluruz, ben onu 
diyorum* 

Hiçbir zaman (Sözümü başlangıçta başladığım gi
bi bitirmek istiyorum) özel sektör devlet kavgasını 
yapmamak lazım; ama özel sektöre imkân verilmek 
isteniyorsa, ki bu bazı noktalarda doğrudur, kabulle
niyorum ve iştirak ediyorum ama devletin mutlaka 
kontrol etmesi lazımdır. Ben çok şahit oldum, iyi ni
yetlerle özel sektörü teşvik ettik, ki bu memlekette 
çalışsın diye ondan sonra karşımıza dev gibi çıktı, biz 
yanında maalesef etkisiz kalabildik; ama onu tekrar 
kontrol altına alabilmek için çok zor kuşullarda mü
cadele verdik. Onun için bu zorluklarla karşılaşma
mak için özel sektöre hay hay, çalışmasına imkân ta
nımalı; fakat devletin bu memleketin sahibi ve özel
likle geleceğinin mutlak anlamda koruyucusu oldu
ğunu unutmamalı ve bu bilinçle çalışmalıdır. Mazi
de, geçmişte yaptığımız hataları artık bundan sonra 
tekrarlamamalıyız. 

Tekrar sözümü şu cümlelerle bitirmek istiyorum. 
İnanın maden çalışmalarında o Bigadiç'de gördüğüm 
çevre kirlenmesi sorunu benim tüylerimi ürpetmiş ve 
beni ürkütmüştür. Eğer bu iş böyle giderse Simav 
Çayı ile sulanan bütün tarlalar perişan olacaktır, 
mahvolacaktır, ondan sonra istediğiniz kadar uğra
şın, milyarlarca lira sarf edin oraları bir daha zor 
kurtarırsınız. 

Hepinizi saygılarla selamlıyorum efendim. {Al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Değerli üyeler, konuşma süreleriyle ilgili bir öner

ge var okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Müzakere edilmekte olan Kanunun müzakerele
rinde 20 sayın üyenin söz aldığı göz önünde tutu
larak konuşma müddeti İçtüzüğün 58 inci maddesi 
gereğince tümü üzerindeki görüşmelerde 10 dakika 

ile kısıtlanmıştı. Maddelerin müzakeresine geçtiği
miz bu günde halen şimdiden birinci maddenin üze
rinde 9 sayın üye söz almış bulunmaktadır. Ayrıca öner
geler üzerinde de müzakere yapılacağı göz önünde 
tutularak İçtüzüğün 58 inci maddesinin son fıkrası 
gereğince konuşma müddetinin lO'ar dakika ile sı
nırlandırılması konusunun Genel Kurula sunulma
sına müsaadelerinizi saygıyla arz ederiz. 
(Muhsin Zekâi BAYER Hidayet UĞUR 

Bekir TÜNAY Teoman ÖZALP 
Salih Necdet ÖZDOĞAN 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

Sayın üyeler 10'ar dakika içinde konuşmalarını 
tamamlayacaklardır. 

Sayın Gözübüyük'ün usulle ilgili bir istekleri var, 
buyurun. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜ1K — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Bizim reylerimizle kabul edilen Anayasada tabir
ler devletin dili haline gelmiştir. Binaenaleyh, muhte
rem arkadaşlarımızın kendi reylerimizle, irademizle 
kabul edip, resmî dil haline getirdiğimiz tabirleri kul
lanmaları, yabancı tabirleri kullanmamaları ve böy
lece millî varlığımız olan dilimizi korumaya hep 
birlikte gayret göstermemiz icap eder. Nitekim, hep 
sektör, sektör geçiyor. Halbuki Anayasanın 47, 48, 
72 nci maddelerinde «özel teşebbüs, özel kesim, ka
mu kesimi» tabirleri vardır. Çok istirham ediyorum 
arkadaşlar biz faniiz; ama Türk Milleti ebedidir, di
limizi korumaya gayret edelim lütfen. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Sayın Gözübüyük'ün isabetle ifade ettiği hususa 

itina edeceğim, ancak özel sektör, özel kesim kavram
ları üzerinde de biraz düşünmek lazım geldiğini ha
tırlatmak isterim. Teşekkür ederim. 

Sayın iBaşkan, değerli arkadaşlarım; 
Uzun, yorucu bir çalışmadan sonra Kanun Tasa

rısının maddelerine geçerken ve yeni dönemdeki ka-
.tun yapma tekniğine uygun olarak amaç maddesini 
belirlerken çok daha dikkatli olmak lazım geldiğini 
anlıyorum, önümüzdeki Tasarının Hükümetten ge
len şekli, Geçici Komisyonun kabul ettiği metin ve 
İktisadî İşler Komisyonumuzun hazırladığı metni yan 
yana koyduğumuz zaman her üç metinden kaynakla-

235 — 



Danışıma Meclisi B : 79 4 . 4 . 1983 O : 1 

nan amacın ne olduğunu anlamak oldukça zor. Amaç I 
Türkiye'de 2172 sayılı Kanunun öngördüğü bir dü
zenlemeden ayrı bir düzenlemeye geçmek midir?., 
Amaç Türkiye'de madenlerin aranması, bulunması, 
işletilmesi, pazarlanması konularında girilmiş olunan 
darboğazdan kurtulmak mıdır?.. Amaç, 1982 Ana
yasasının öngördüğü istikamette kanunî ve hukukî 
bir düzenleme yapmak mıdır?.. IBütün bunları yan 
yana koyduğumuz zaman 1 inci maddenin hâlâ Tür
kiye'de birtakım tartışmaları su yüzüne çıkarabilecek 
bir mahiyet taşıdığıdır. Bundan özenle sakınmak la
zımdır aziz arkadaşlarım. 

Türkiye yeraltı kaynakları itibariyle zengin bir 
memlekettir, bunun aksini iddia etmek mümkün de
ğildir. Bunu Petrol Kanunu görüşülürken de söyle
miştim. Madenleri zengin bir memlekette fakirlik çe
kiliyorsa bir bozukluk vardır, bir organizasyon bo
zukluğu vardır demektir. Kalkınma planlarımız han
gi hedefi göstermiştir, hangi ilkeleri getirmiş
tir. önce Anayasamız hangi hedefi göster
miştir, hangi ilkeleri getirmiştir. ©unlara bağ
lanmak mecburiyetindeyiz, yok Etibank şöy
le yapıyor da bilmem binası şu kadar muazzam, işlet
mesi şöyle, özel sektör... Beyler, para varsa, sermaye 
varsa güç vardır. Orada maden yatar, ciddî organi
zasyon yoksa, para yoksa hiçbir kıymet ifade etmez. 
Devlet bütçesine, millî hâsılanıza katkıda bulunması 
hiçbir şekilde imkân dahiline girmez. 

Bu itibarla, amaç derken (Atatürk'ün öncelikle 
koyduğu ilke) akılcı olmak lazımdır, akılcılık üzerine 
gitmek lazımdır. Bunun içerîsinde rasyonaliteyi ara
mak lazımdır. Yoksa şunun düşmanlığı, bunun düş
manlığı veya şunun kötülüğü bunun iyiliği şeklinde
ki bir münakaşa zaten (Tenzih ederim) bu Meclise 
yakışmaz, kesinlikle yakışmaz. Onu yapanlar yaptı 
geçmiş dönemde. Yaptılar ve memleketi de 12 Eylül 
gününe getirdiler. Eğer akılcılık, basiret hâkim olsay
dı 12 Eylül olmazdı ve Türkiye'de bugün madenler 
en iyi şekilde işletilir, Türk Devleti, Türk Milleti (ge
rekli seviyeye, istenilen zenginliğe, istenilen refah dü
zeyine ulaşabilirdi ve o yola girmiş olabilirdi; bu ya
pılmamıştır. İşte şimdi yapılmak istenilen budur, 
amaç budur. Amaç, kuru cümleler arasına birtakım 
ifadeleri yerleştirmek suretiyle şu kadar pay, bu ka
dar pay demek değildir benim ölçülerime göre. O ka
dar değildir ki, arz edeyim: 21172 sayılı (Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce bor minerallerinin işle
tilme hakkının yüzde 5'i özel sektörün, yüzde 95'i 
Devletindi. Ayrıca demirde de yüzde 30 işletme hak

kı özel sektörün, yüzde 70 Devletindi. Kömür'de yüz
de 28 özel sektörün, yüzde 72 Devletindi; ama yine 
de darboğaz var. öylesine sıkışmış bir darboğaz ki, 
bunu açıp feraha çıkamıyoruz. 

Şu Kanunun amacı denildi mi, işte Türkiye'nin bu 
darboğazım açıp refaha çıkabilecek ölçüleri ortaya 
koymaktır. 

Anayasamız da bunu amirdir. Yani kim neyin 
tartışmasını yapıyor? IKim neyin, hangi sektörün ve
ya kesimin sahibi çıkıyor? IBirbirinden ayıramazsınız; 
et-tırnak gibidir bugün Türkiye'de kamu kesimi ile 
özel kesim. 

Biraz aktüaliteden bahsetmek istiyorum, ancak 
sanıyorum konuşma sürem de dolmak üzere. ISon gün
lerde aktüel bir konu var, bu bir darboğaz: Televiz
yonda bir program yapıldı hem de sofralarımızın 
başındayken gösterildi. Çarpıcı, etkili bir programdı. 
Neydi oradaki konu?.. At, eşek eti sucuk yapılıyor, 
kıyma yapılıyor, sosis yapılıyor yeniliyor. IBurada 
da var özel sektör, burada da var kamu sektörü veya 
Hocamın ikazından sonra kesim diyeyim. IBurada da 
var, ama öbür tarafta buna göz yuman kim? O ola
yın ortaya çıkmasına göz yuman kim? Onu yakala
mıyoruz, gidip keseni bulup yakalıyoruz. Onun kont
rolünü yapan kim? Ona yön vermesi gereken kim? 
Milletin gıdasıyla ilgilenmesi gereken kamu kurumla
rı, kamu otoriteleri kimlerden oluşuyor? Bu yok. 

Anayasanın 168 inci maddesi bir otoritenin var
lığına işaret ediyor ve bu otoritenin varlığı adı altın
da, onun gösterdiği istikamette özel kesime yön ver
mek ve ayrıca planlama bölümünde de Anayasamız 
fevkalade isabetli olarak, bu amaç maddesine ışık 
tutabilecek bazı hükümler ihtiva etmektedir. 

Sadece 1168 inci madde değil, müsaadenizle 166 
ncı maddeyi de okuyayım. «Ekonomik, sosyal ve kül
türel kalkınmayı, özellikle sanayiin ve tarımın yurt 
düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişme
sini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesi
ni yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak, 
bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak Devletin görevi
dir.» diyor 166 ncı madde. 

Şimdi, 168 inci maddeye de baktığımız zaman 
166 ncı madde ile 168 inci maddenin birbirinin mü
temmimi haline geldiğini görmekteyiz. 

Geçmiş dönemin diğer tespitlerine bakıyoruz, san
ki Türk IMilletinin, Türk Devletinin kaynaklarını ken
disinden gizler gibi bir politikanın içine girmişiz. Mil
yarlarca ton rezerv bulunan madenlerimizin cılızlaş-
tırıldığını, bunun yüzbinlerce ton durumuna getiril-
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diğini görüyoruz. Eğer biz Türkiye'de kaynakların 
ve adedî değerlerin gerçek olarak ortaya konulması
nı sağlayamazsak zaten hiçbir şey yapamayız. Önce, 
bunların sıhhatli bir şekilde tespiti lazım gelir. Bu
nu da amaçta göstermek lazımdır. (Ne kadarını özel 
sektöre vereceksiniz, ne kadarını Devlet kendi sorum
luluğu, gücü ve sermayesi içinde gerçekleştirecektir, 
özel sektöre hangi görevi verecektir, özel sektörü 
hangi İstikamete yönlendirecektir? Bunu özel sektöre 
verirken bir Etibank yapmayacaktır; (Devlet yapacak
tır, Devletin planı yapacaktır. IKolay bir mesele de
ğildir. 

Durumu takdirlerinize sunarken, amaç maddesini 
yetersiz bulduğumu saygılarımla arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar.. 
Sayın Sarıoğlu, buyurunuz efendim. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarım; 

Hükümet, madenlerle ilgili bir Tasarı sevketmiştir. 
Bunun gerekçesi tefsire tabidir. Bu 2İ17İ2 sayılı Kanun
la ilgilidir. Birtakım mahzurlar görülmüştür. Bunla
rın bir kısmı doğrudur, bir kısmı değildir. (Buna katıl
mak mümkün değildir. 

Şimdi, getirilen Tasarıda esas itibarıyla Devletin 
gerek sanayide, gerekse enerji üretiminde birtakım 
hammaddelerin güvence altına alınarak Devlet tara
fından işletilmesi öngörülmektedir. 

Şimdi baktığımız zaman gerçekte konu son dere
ce basittir. Şu yönden basittir., Anayasamız tabiî 
servetlerin ve kaynakların sahibi olarak Devleti gös
termiştir. Bu itibarla Devletin kendi kaynaklarından 
bir kısmını doğal olarak işletmesi ve diğerlerini ser
best bırakması, Devletin tasarrufu altında olan bir 
husustur; ama biz bu konuyu tartışırken maalesef 
kendi boyutlarının dışına taşırdık. Bazı arkadaşları
mız konuyu ele aldıkları zaman konunun dışına taş
mak suretiyle bir ekonomik sistem tartışmasını gün
deme getirdiler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tabiatıyla konunun ekonomik yönü, sosyal yönü 

vardır. O itibarla konuyu ele aldığımız zaman, zanne
diyorum ki burada hepimizin üzerinde ittifak edece
ği görüş, bu kaynakların ülke yararına, kamu yararı
na, millet yararına nasıl işletileceğini tespittir. Biz şim
di bunu konuşurken birtakım rakamlara dayanarak 
konuşuyoruz. Elimizde rakamlar vardır. 

Efendim, üretim düşmüş, yükselmiş... Bunların 
hepsinin birer gerekçesi olabilir; ama bizim arzumuz 
kamuyla özel sektörü karşı karşıya getirmek değil

dir, böyle bir niyetimiz yoktur. Binaenaleyh konuyu 
devletçilik açısından, devleti savunma açısından ele 
almak yanlıştır. Biz konuyu herhangi bir şekilde bu
nun dışına taşırmak istemedik. Esasen konu ideolojik 
yönden de ele alınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu kelime bayatladı, ağızlarda çiğnene çiğnene 

artık çürüdü. Konuyla da yakından uzaktan bir il
gisi yoktur. Binaenaleyh, burada üzerinde durmak is
tediğimiz, sadece bunların yararı bakımından, işletii-
mesindeki yarar bakımından konunun ele alınmasıdır. 
O itibarla bunun içerisinde devleti savunma, devletçi
liği savunma gibi fikirlerin yeri yoktur, tutar tarafı 
da yoktur., Çünkü biz böyle bir konuyu getirmedik, 
nihayet bizim savunduğumuz şey şudur; doğrudan 
doğruya Hükümetin getirdiği bir tasarıyı o çerçeve 
içerisinde savunmaktan ibarettir. Binaenaleyh, bu
nun başka bir tarafa çekilmesi de mümkün değildir. 

Şimdi, biliyorsunuz daha evvel Petrol Kanunu 
geçti, o da Hükümetten gelmişti. Şimdi burada yapı
lan tartışmalar içerisinde görüyoruz, efendim devlet 
altyapıyı yapsın, biz de istiyoruz devletin altyapıyı 
yapmasını, ama devletin Anayasaya göre birtakım 
ekonomik ve sosyal fonksiyonları vardır, devlete kay
nak lazımdır, kârlı olan her işletmeyi başkasına dev
retmesi mümkün değildir, devletin muhakkak bunla
rın bir kısmını elinde tutması lazımdır. Binaenaleyh, 
bu açıdan baktığımız zaman Tasarının bu şekliyle, 
asgarî bu düzeyde savunulması gerekmektedir., 

Şimdi vaktimizin ölçüsü nispetinde ve bu ölçü
ler içerisinde bir kaç şey söylemek istiyorurrt: 

Şimdi, linyitleri ele aldığımız zaman 622 linyit sa
hasından devlet sadece 97'sini işletmeyi öngörmüş
tür, Komisyon bunu indirmiştir, 34 ünü çıkarmıştır. 
Taşkömürünü çıkarmıştır, fosfatı çıkarmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Mesele kaynakların en ekonomik şekilde, bugün

kü teknolojik gelişmelere en uygun şekilde işletilme
sidir. Şimdi, özel kesimin elinde 1,8 milyar ton linyit 
rezervi vardır. Binaenaleyh, bu kadar büyük bir re
zerv elinde bulunurken, efendim devletin elinde bu
lunması icap eden, enerji yatırımlarının garanti altı
na alınması için, bunların da başkalarına verilmesini 
savunmak mümkün değildir; çünkü, bunlar uzun va
deli yatırımları gerektirmektedir, büyük yatırımları 
gerektirmektedir. 

Şimdi düşünün ki, Türkiye'nin belli periyotlarda-
ki linyit ihtiyacı 50 milyon, 75 milyon tona varması 
gerekmektedir. Elimizde şu anda yatırımı yapılan 
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santrallar için 22 milyon ton linyit gerekmektedir, 
devlet bunu çıkarmak için büyük bir faaliyete giriş
miştir, arkadaşlarımızdan birisi de burada ifade etti
ler, uzun senelerdir yatırım yapıyor; fakat ne zaman 
bundan bir verim alacaktır bunu düşünmesi mümkün 
değildir, ama özel kesim yapacağı her yatırımda 
muhakkak ki, haklı olarak bir an evvel bunun üre
time geçmesini ve kâra dönüşmesini ister. 

Binaenaleyh, o açıdan baktığımız zaman kaynak
ların bir kısmının devlet tarafından veya devletin il
gili kuruluşları tarafından işletilmesi gayet doğal
dır. 

İkincisi; herhangi bir yerde yatırım yapmak için, 
bir arkadaşımız da burada temas ettiler, muhakkak 
ki rezervlerin çok iyi bilinmesi lazımdır. Şimdi gerek 
bor'da, gerekse linyitte elimizde rezervler vardır, bak
tığımız zaman rezervlerin düşük olduğu görülüyor, 
bunlar devletin Maden Dairesi arşivlerinden alın. M iş
tir. Düşününüz ki, 122 milyon ton olarak bildirilen 
linyit rezervi eğer 1 milyar ton ise, demek ki burada 
bir yanlışlık vardır. 122 milyon ton dağınık şekilde 
olan rezervlerin bilinmesi halinde, devletin bunlar 
üzerinde herhangi bir yatırım yapması mümkün de
ğildir, çünkü rezerv ona müsait değildir, bir santral 
kurulmasına ve işletilmesine müsait değildir. 

O halde, devletin eline geçmesiyle ne olmuştur? 
Devlet hakiki rezervi ortaya çıkarmıştır ve bunlar 
üzerinde enerji yatırımlarına dönük tasarruflara gi
rişmiştir. Binaenaleyh, bunun ayıplanacak bir tarafı 
da yoktur. Bunları verdiğiniz zaman bu yatırımlar 
gerçekleşmediği zaman, enerji yatırımlarının gerçek 
leşmesi mümkün değildir. Evvela kömürün de onun
la beraber, linyitin de onunla beraber işlenmesi ve 
hazır olması lazımdır ve bir santralın ömrü müd-
detince 30 yıl süreyle bunun garantili bir şekilde ve 
kaliteye uygun bir şekilde verilmesi lazımdır, 

Şimdi bir arkadaşımız burada dediler ki, efendim 
% 20 ucuz veriyor devlet almıyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
İş öyle değildir; bir defa herhangi bir linyit re 

zervi üzerinde kurulacak bir santralın projesinde esas 
olarak kömür bir kaç defa denemeye tabi tutulu f, 
ondan sonra da belli bir kalite için kazanın imalatı 
ve dizaynı yapılır. Şimdi, belli bir kömüre göre bitmiş 
olan bir santralın sonradan kalkıpta daha düşük ka
litede, daha ucuz kömür veriliyor diye almak doğru 
değildir, çünkü çalışmaz, mümkün değildir. 

Rakamlara, üretim yönünden baktığımız zaman, 
Devlet İstatistik Enstitüsünden 1973 rakamlarını al-
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dım, linyitlerle ilgilidir, o tarihte kamunun elinde 10 
tane, özel kesimin elinde 220 tane linyit sahası var
dır, birisinde üretim 7 milyon, birisinde 3 milyon. Bı 
de 1980 yılını alıyorum, o tarihte kamunun elinde 
32, özel kesimin elinde 141 linyit sahası bulunmak-
tadır, birisinde üretim 15,5 milyon ton, birisinde 1,4 
milyon tondur. 

Şimdi demek ki, Hükümetin getirdiği Tasarıda 
belli linyitlerin muhakkak devlet tarafından işletilme
si öngörülmektedir, sebebini biraz evvel arz ettim 
Özel kesimin elinde linyit yatakları kalmıyor veya. 
hut işletilmesi mümkün değildir denmesi mümkün 
değildir, çünkü 1,8 milyar ton lîh/it vardır. 

İkincisi; belli bir yatırımın yapılması lazımdır. Edi-
dindiğimiz bilgilere göre devlet şimdiye kadar, bu 
linyit sahalarının devlete intikâlinden sonra 15 mil
yar lira yatırım yapmıştır. Daha ne kadar yapacaktır 
170 milyar lira, 1980 fiyatlarıyla bu yatırımı yapması 
gerekmektedir. O halde, potansiyeli ele aldığınız za
man, 50 milyon ton, 75 milyon tonluk bir linyitin 
üretilmesi için muhakkakki rezervin tespitinden son
ra büyük çapta yatırım gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, bir dakikanız var, 
lütfen efendim. 

PAŞA SARrOĞLU — O itibarla, burada herhan
gi bir yanlışlık olduğu kanısında değilim. 

Bor'lara gelince arkadaşımız Sayın Akkılıç gayet 
iyi bir şekilde temas ettiler. Bor bugün devlet için 
bir kaynaktır, 5,5 milyar kadar bir gelir bırakmıştır. 
Borun çıkarılmasında bir sorun yoktur, borun pazar
lamasında bir sorun yoktur, borun satımında talep 
ölçüsünde bir sorun yoktur. O halde, devletin sosyal 
ve ekonomik fonksiyonlarını yerine getirmesinde dev
letin bir katkıya ihtiyacı vardır, yani illa da devle
tin elinden almanın bu şekilde bir anlamı yoktur ve 
mümkün değildir. 

Demire gelince değerli arkadaşlarım, dört tane 
demir sahasını devlet işletmektedir ve bunları iste
mektedir, zannediyorum ki bundan da makul bir şey 
olması mümkün değildir. 

Borlar üzerinde aslında söyleyeceğim çok şey 
var, ama (Komisyon Hükmetten geldiği şekilde bu 
konuyu Tasarıda öngördüğü için üzerinde fazla dur
mak istemiyorum. 

O itibarla, görüşüm bunların Hükümetten geldi
ği şekilde, kapsamda herhangi bir değişiklik yapma
dan, gerek linyitte, gerek demirde, gerekse fosfatta, 
taşkömüründe aynen muhafazası kanısındayım; çün
kü Türkiye'de herkesin elinde, bu IKanunla dahi ge-
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rek devletin, gerekse özel kesimin elinde işletecek ye- j 
teri derecede rezerv vardır. O halde, kavgamızın da 
bir, yerde anlamı olmaması gerekir, çünkü bir taraf
tan tabiî servetler ve kaynaklar devletindir diyoruz, 
öbür taraftan bunların devletten alınması neticesinde 
ileride büyük darboğazlar doğacağını hepimizin ka
bul etmesi lazımdır. I 

Onun için konuya fazla girmeden bir şeye temas 
etmek istiyorum linyitle ilgili olarak; son zamanlarda 
gazetelerde haberler çıkmaktadır, bir kaç gün evvel 
bir gazetede çıktı, barajlardaki su seviyesi tehlikeli öl
çüde düşmüştür. Bunun bir anlamı olması gerekir de
ğerli arkadaşlarım, çünkü dünyanın her yerinde ener
ji üretiminde linyite dayalı santrallarla, hidrolik 
santrallar arasında bir dengenin kurulması lazımdır. | 
O itibarla, devletin mümkün olduğu ölçüde linyit I 
kaynaklarına önem vermesi lazım. 

Şimdi elimde bir gazete var, bunu çoktan beri I 
muhafaza ediyorum, bu vesileyle sormak istiyorum; 
«200 milyar lira boşa mı gitti» diye bir manşet atıl
mıştır gazetede; fakat buna herhangi bir şekilde res
men hiç bir tekzip yapılmamıştır. iBu Afşin-Elbistan 
santralıdır. I 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye burada çok büyük bir yatırıma girmiştir I 

ve bundan sonra da burada bunun ı(B)'si var, (C)'si 
var, (D)'si var, (E)'si var, dört tane daha fazı var bu
nun. Binaenaleyh, bu kadar büyük bir kaynak üzerin
de ve böyle bir yatırım üzerinde herhangi bir spekü
lasyonun olmaması lazımdır. O itibarla, Sayın Baka
nımızdan rica ediyorum konuyu burada aydınlatsın
lar, çünkü benim elimde yeteri derecede done var, I 
burada bizim kömürlerimizin kalitesi tespit edilmiş
tir, en kötüsü 950 kaloridir alt sınırı, üstü 1 200 kalo
ridir. Yunanistan'da bunun daha kötüsü en üst sınırı 
750 kilokalori olan linyitten santral yapılmıştır 1972' 
de, 10 yıldan fazladır işlemektedir. O itibarla Türki
ye nükleer enerjiye gidecektir. IBU üretim yönünden 
gereklidir. I 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen bağlayınız I 
efendim. I 

PAŞA SARIOĞLU — Bitiriyorum Sayın Başka
nım. 

Üretim yönünden, teknoloji yönünden gereklidir; I 
ama Türkiye önce kendi kaynaklarını değerlendirme- I 
ye mecburdur. I 

Bu itibarla bunun da burada açıklanmasını rica I 
ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın Gürbüz, buyurun efendim. } 
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1 DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Bu Kanunun ana amacı, 2172 sayılı Devletçe İş
letilecek Madenler hakkındaki Kanun ve bu Kanuna 
dayanılarak çıkarılan kararnameleri yürürlükten kal
dırmaktır. Bu arada nükleer hammadde kaynağı olan 
uranyum ve toryum gibi madenlerin aranmasının ve 
işletilmesinin devlet tarafından yapılmasıdır. Bunun 
yanında, kurulan ve kurulacak olan elektrik santral-
larının yakıt teminini garanti altına alabilecek mik
tarda linyit yataklarının devlet elinde kalmasını amaç 
edinmiştir. 2172 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
masıyla Türkiye'de maden üretiminde bir artış olması 
hepimizin beklediği en büyük husustur. Böylece gü
venli bir ortam yaratılmış olacak, yatırımlar arta
caktır. 

Madencilik sektörü, havadan para kazanılan bir 
sektör olmayıp uzun ve yorucu çalışmaları ve yatı
rımları gerektiren bir sektördür. Geçmişte açılan ya
raların bir an önce tamir edilip, istikrarlı bir ortam 
içinde karma ekonominin gereklerine uygun üretim 
biçimine kavuşmalıyız. Devlet kesimi üzerine düşeni, 
hür teşebbüs de üzerine düşeni yaparak milletimizin 
özlemi olan büyüyen Türkiye'ye hizmeti şiar edinme
lidirler. 

Değerli üyeler; 
28.3.1983 günü bu Kanunun geneli üzerindeki gö

rüşmeler yapılırken bu kürsüden bir üye (Aynen za
bıtlardan okuyorum) «Arkadaşımız da devleti kara
ladı» şeklinde talihsiz bir söz sarf etmiştir. Şu ana 
kadar bu söz ne geri alınmıştır, ne de tavzih edilmiştir. 
O yüzden bilerek ve isteyerek söylendiği anlaşılmak
tadır. 

Karalamak; bir suç veya kötülük yüklemek, le
kelemek, kara sürmek anlamları olduğunu Meydan 
Larousse'dan aktardıktan sonra o günkü konuşmala
rımı hatırlatmak isterim. 

Ben ve benden önce konuşan arkadaşlarım 2172 
sayılı Kanun çıktıktan sonra düşen maden üretimi
mizi devletin arşivlerinden ve bize sunulan kanunun 
gerekçesinden Yüce Kurulunuza sunmuştuk. Maden
cilikle uğraşan Kamu İktisadî Teşebbüslerinin zarar
larını dile getirdik. Bugün gerek Meclisimizde, ge
rekse Millî Güvenlik Konseyinin önünde ciltlerle dolu 
raporlar var KİT'lerin zararları üzerine. Bütün bun
lar devleti lekelemek için mi kaleme alındı, devlete 
bir suç veya kötülük yüklemek için mi kaleme alın
dı?.. Bunlarla devlet karalanacak olsaydı kimse ka
lem oynatamazdı. 



Danışma Meclisi B : 79 4 . 4 . 1983 O : 1 

Yalnızca tüm üretim araçlarını devletin elinde tut
ma felsefesini benimseyen milletlerde kamu iktisadî 
teşebbüslerini eleştirmek, onların zarar ettiğini söyle
mek devleti karalamak olur. Allaha şükür ki, hür de
mokrasiyi benimseyen bir milletin çocuklarıyız. Şa
yet hakikatleri bu kürsüden dile getirmemizi önlemek 
için bu talihsiz söz sarf edildi ise, şu çok iyi bilin
meli ki, yeminine sadık bir üye olarak düşündüğümüz 
herşeyi, doğru bildiğimiz herşeyi bu kürsüden so
nuna kadar müdafaa etmemizi hiç bir şey önleyeme
yecektir. 

Kuvvetli devlet ilkesini, devletin kuvvetli olması 
lazım geldiğini devletin en büyük kanunu Anayasa
da savunduk. Milletimizin kahir ekseriyetinin «Evet» 
dediği 1982 Anayasamıza 'huzurlarınızda kabul oyu 
verdiğimiz malumlarınızdır. Anayasanın yapımında 
bizzat bulunan ve kabul oyu veren bir Danışma Mec
lisi üyesinin devleti karalaması mümkün değildir. Du
rumu saygıyla yüksek takdirlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Peköz, buyurun efendim. 
ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 
Kanunun tümü üzerindeki görüşlerimi açıklarken 

2172 sayılı Kanunun ciddî ve samimî olarak izah edi
lebilen hiç bir ekonomik sebebe dayanmadığını, bu 
Kanunun tamamen ideolojik bir zihniyetin mahsulü 
bulunduğunu ifade etmiştim. Bu görüşümü müzake
relerin bugünkü aşamasında dahi aynen muhafaza et
tiğini vurgulayarak maruzatıma başlıyorum. 

Yine tekrar etmek istiyorum ki, bu Kanunun ye
rine ikâme edilmek üzere Hükümetimizce hazırlanan 
ve İktisadî İşler Komisyonumuzca son şekli verilen 
kanun metni hemen hemen eskisinden farksızdır. 
2172'nin ekonomimiz üzerindeki tahribatını izale ede
cek nitelikte değildir ve özellikle gelecek için ciddî 
endişe ve tereddütleri peşinde getirmektedir. 

Sayın Komisyonumuzu ve bir kısım değerli arka
daşlarımızı dinlerken iki husus özellikle dikkatimi 
çekti. İlk olarak dikkatimi çeken husus, bor sahala
rının birkaç aile elinde olduğu, halbuki bunda 45 
milyonun hakkı olduğu yolundaki beyan ve bu beya
nın altında yatan düşünce olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Eğer devletleştirmeye yol açan sebeplerden birisi 

bu düşünce ise, sebeplerin en hafifi ve en sonuncusu 
olsa bile, böyle bir düşüncenin bu kürsüden açıklan
ması çok hazin olmuştur. 

Bu düşünceye karşı haklı olarak söylenmektedir; 
denir ki, Etibank oldum olası zarar eden bir devlet 
kuruluşudur, kârlı bir maden olan boru inhisarı al
tına alırsa yalnızca bu sebeple her yıl bilançosunu kâr
la kapatacaktır.. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ne bu kürsüde ifade edilen düşünce ve ne de dı

şarıda söylenen bu sözler ciddî olmak yerine, son de
rece gayri ciddî, gayri samimî beyanlardır. 

Yüksek Heyet'inize bir noktayı hatırlatmak iste
rini; Türkiye'de hailen birkaç ailenin dinde, âdeta 
inhisarında diyebileceğim pekçok kârlı imkânlar 
mevcuttur. Tekerlek lastiğinden tutunuz da, otomo
tiv, metalürji, elektronik sanayii, bazı tekstil ürün
leri, hatta 'bankacılık, sigortacılık ve diğerleri. O hal
de bunları da alalım o ailderin dinden, devleitleştire-
lim, 45 milyona yayalım bu istihsal kumluklarını, te
şekküllerini, vasıtalarını. 

Değerli arkadaşlarım; 
Böyle bir şey olmaz. Devlet için, millet için ha

yatî önem taşımayan, stratejik nitelikte bulunmayan, 
kamu yararı, kamu hizmeti kavramlarıyla bağdaş
mayan hizmet ve üretim alanlarına lütfen devleti te
kel olarak sokmayalım. Bunlar ülkemizin tüm ger
çeklerine tamamen ters düşen ve uygulanması halin
de telafisi imkânsız mertebdere varacak olan dav
ranışlar olacaktır. Petrol Kanununda niçin böyle dü
şünmedik? Yine, ailelere bağlı yerli ve yabancı şir
ketlere varıncaya kadar her teşebbüse karşı 'kapımı
zı ardına kadar açtık; «Gel» dedik. «Ara, bul, çı
kart, sat, (Hatta) dışarıya ihraç ettiğin zaman dde 
edeceğin dövizin bir kısmını da orada bırak, ne ya
parsan yap» dedik ve hüküm tesis ettik. 

Şimdi sormak lazım; 2172'nin ısdarına kadar, 
yani Cumhuriyet tarihî boyunca millî menfaatleri-
mniz uğruna tekelleştirmeyi asla düşünmediğimiz bir 
kısmı madenlerimiz petrolden daha çok mu m'illî 
menfaatlerimizi 'ilgilendirir oldu ki, 2172 sayılı Ka
nunla bir kısım madenleri devletleştıirdik, devlet in
hisarına aldık ve yine bu bir kısım madenlerimiz 
petrolden daha çok bir önem mi taşıyordu ki yeni 
Kanunumuzla, Tasarımızla bu devletleştirme nokta
sında ısrar gösteriyoruz? Petroldeki bu hoşgörü ile 
maden üzerindeki tutuculuğu teklif etmek, izah et
mek bence mümkün görülmemektedir. İnsanın aklı
na şu geliyor değerli arkadaşlarım., Yoksa, petrolde 
değişik bir düşünce 'içine mi gireceğiz? Yani, yerli 
ve yabancı müteşebbisler gdecekler para ve emek 
harcayacaklar uzun Vadede petrol 'bulacaklar, ara-
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yacaklar, çıkaracaklar istihsal, ühracaat başlayacak 
memleket biraz huzur ve refaha doğru yönelecek o 
zaman «Dur larkadaş» diyeceğiz: «Petrol bizim ha
yati ürünümüzdür. Devletin hüküm ve tasarrufu al
tındaki topraklardan çıkmaktadır; al paranı buyur 
git...» Bunu mu düşünüyoruz yoksa daha şimdi
den?.. 

İşte muhterem arkadaşlarım, bu zikzak içinde 
kaldığımız müddetçe ne yerli, ne de yabancı müte
şebbis değil petrol için, daha başka konular için de 
yatırım yapmaktan kaçacaktır, çekinecektir. Çünkü, 
yakın mazinin uygulamalarında kendisi için asla bir 
teminat görmemiş olacaktır. Bu itibarla, yanlış he
sap ve düşüncelerle lütfen böyle bir ortam yaratma
yalım; ki, bu ortamı yaratmamak millî bir görevdir 
hepimiz için. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Hepimizin mutlak bir ittifak içinde bulunduğu

muz nokta şudur: Madenleri devietleştiren 2172 sa
yılı Kanun 'başarısız bir kanun olmuştur. Bu Kanu
nun uygulandığı yıllarda geçmiş yıllara nazaran üre
tim hızla düşmüş; döviz girdileri azalmış; ithal ta
lebi hâsıl olmuş; enerji ve sanayi hamraaddelerinin 
temininde olduğu kadar, vatandaşın (Daha önce de 
ifade ettiğim- gibi) mahrukat ihtiyacının karşılanma
sında da büyük sıkıntılar hâsıl olmuştur. O halde, 
bu Kanun iptal edilmeli, yerine daha gerçekçi ve 
2172'nin tahribatını önleyici bir kanun getirilmeli
dir. İşte bu amaçla bu Kanun getirildi. Hükümetin 
gerekçesi (Yanlış anlamıyorsam) ıbütün bu 2172'nin 
tahribatı üzerine kurulmuş bir gerekçe. Bu amaçla, 
getirilmiş bulunan Kanunun 1 inci maddesine bakı
yoruz ki, 2172'nin uygulanmasında olduğu gibi, bor 
tuzlarının aranması ve işletilmesi yine devlet kuru
luşlarınca yapılacaktır. Buna mukabil, 2 nöi temel 
madde olarak nitelediğim linyit kömürü bazı saha
larda eski sahiplerine iade edilecektir ve nihayet de
mir sahalarının tamamı Hükümetin aksi' görüşüne 
rağmen, tamamen eski sahiplerine iade olunacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Peköz, süreniz doluyor, lüt
fen... 

ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, burada bü
yük bir talihsizlik oldu benim konuşmamın muhte
vası açısından. İki değerli arkadaşım yanılmıyorsam 
35, 40'ar dakika Komisyon metninin burada enine 
boyuna savunmasını yaptı... 

BAŞKAN — Evet öyle oldu... 
ATALAY PEKÖZ — Oysa ki ben tamamen bu 

metnin, bu düşüncenin karşısında konuşmak mecbu

riyetini hissediyorum ;̂ bu gerçekten 'benim için bü
yük bir talihsizlik oldu. Konuşabildiğim kadarını 
konuşacağım... 

BAŞKAN — Size bir, iki dakika tanıyorum Sa
yın Peköz. 

ATALAY PEKÖZ — Lütfen efendim. 

A. FEHMİ KUZUOĞLU — Efendim, usul hak
kında müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Ama, bir sayın üye konuşurken... 

A. FEHMİ KUZUOĞLU — Konuşmasıyla il
gili efendim. 

BAŞKAN — Bir, iki dakika tanıdım efendim. 
Buyurun Sayın Peköz. 

ATALAY PEKÖZ — Temel nitelikte olarak va
sıflandırdığım bor, linyit ve demir üzerindeki görüş
lerimi mümkün olduğu kadar özet halinde arz ede
ceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu Kanun Tasarısı bor tuzları için arama ve iş

letme açısından ilk defa bir devlet tekeli getirmekte
dir. Bor, 40 yıl kadar önce özel sektör tarafından 
bulunmuş, çıkarılmış, işletilmiş ve bunu takip eden 
zamanda kamu sektörünün dikkatini çekmiş ve ken
di faaliyet sahası içine boru da kamu sektörü almış
tır. Aslında, borun devlet tarafından aranıp işletil
mesini tekel altına almakta samimî ve gerçek hiçbir 
sebep yoktur. Nitekim bugün, Sovyet Rusya ve Çin 
dışında hiçbir ülke boru devlet inhisarı altında tut
mamaktadır. Eğer yani'lıyorsam lütfen Sayın Baka
nımız örnekle yanıldığımı ortaya koysunlar. O halde 
biz niçin, bor tuzunu devlet inhisarına almak istiyo
ruz. Diyorlar ki; «Bor stratejik bir maddedir; harp 
sanayiinde kullanılır; istenen zamanda elde bulun
ması için kaynağının da elaltında olması lazımdır.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bor, dünya tekniğinde, ilminde artık stratejik 

madde olmaktan 1961 yılından beri çıkarılmıştır. O 
kadar çıkarılmıştır ki, Amerika Birleşik Devletleri 
demirperde memleketlerine bor ihraç 'etmektedir, 
satmaktadır. O halde, stratejik madde olduğu husu
sundaki iddia bence geçersizdir. Ülkemizde bor ya
taklarının (Bu kürsüde defalarca dile getirildi) % 
95'i devletin elinde, buna mukabil sadece '% 5'i özel 
sektörün elinde. O halde, nedir bu özel sektörün 
elinde olan % 5'in özelliği ve önemi? İşte mesele bu 
% 5'in taşıdığı özelik ve önemdedir. 
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Değerli arkadaşlarım!; 
Yanılmıyorsam ve bana verilen bilgi doğru ise 

bugün devletin elinde bulunan bor yataklarımın ifa
de ettiği rezerv bütün dünya ihtiyacının 500 yıllık 
karşılığı olarak ifade edilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Peköz, tanıdığım iki, üç da
kika da doldu; rica ediyorum. 

ATALAY PEKÖZ — Bazı rakamlar vereyim, 
ayrılayım efendim. 

Efendim, bu önem bakınız nerede toplanıyor : 
1976 yılında toplam rezervin \% 5'ini elinde tutan 
özel teşebbüs 276 bin ton dış satım yapmış. % 95'e 
sahip olan Etibank sadece 94 bin ton satış yapmış; 
bu satışlardan özel sektör yurda 18 milyon 750 bin 
dolar, Etibank ise sadece 6 milyon 800 bin dolar ge
tirebilmiştir. 1977 yılı böyle, 1978 yılı böyledir. Ara
da takriben ıbirer misli fark bulunmaktadır. 

Satış fiyatlarına gelince; özel sektörüm satış fi
yatları kamu sektörünümikümden daha yukardadır. 

Görülüyor ki, devlet kuruluşu olan Etibank bor 
yataklarımın |% 95'ime sahip olduğu halde % 5'e sa
hip özel sektör kadar üretim yapamıyor, o kadar sa
tamıyor ve sattığımın fiyatı da, özel sektörün satış 
fiyatımdan çok daha aşağıda. İşte değerli arkadaşla
rım; % 5'in önemi burada kendini gösteriyor. 

Ben bizzarur maruzatıma (burada son veriyorum; 
ama ümit ediyorum ki, verilecek olan önergelerle il
gili olarak görüşmeler açıldığımda, maruzatımın çok 
önem ifade eden diğer bölümlerini tamamlamak fır
satım bulurum. 

Hepinize saygılar sunuyor, teşökkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Peköz. 
Sayın Fırat; buyurun efendim. 
A. FEHMİ KUZUOĞLU — Sayım Başkanım; 

usul hakkında söz istemiştim. 
BAŞKAN — Usul hakkımda buyurum efendim. 
A. FEHMİ KUZUOĞLU — Sayın Başkanım; 

şimdi bir defa, sayın arkadaşımız ifade ederken, «iki 
dakika daha konuşmak zorundayım.» dediler. Bu 
zorunluluk nereden ileri geliyor? Zatıâlin'izin irşat 
etmenizi istiyorum, bu bir. 

ikincisi; sayın arkadaşımız, «2172 sayılı Kamu
mun ideolojik amaçlarla hazırlandığım» ifade ettiler. 

BAŞKAN — Siz cevap mı veriyorsunuz, yok
sa?.. 

A. FEHMİ KUZUOĞLU — Hayır, sual soruyo
rum. 

BAŞKAN — Sualim sırası şimdi değil Sayım Ku-
zuoğhı. 

A. FEHMİ KUZUOĞLU — Sual sormuyorum 
efendim, zatıâJimize dikkat etmemiz gereken bir hu
susu hatırlatıyorum. 

Sayım arkadaşım bu kürsüden doğrudan doğru
ya Komisyonu da suçlamıştır, Yüce Meclisi de suç
lamıştır; buna dikkatinizi celp ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 

A. FEHMİ KUZUOĞLU — Bir dakika efen
dim. 

BAŞKAN — Peki, buyurun devam edim. 

A. FEHMİ KUZUOĞLU — «2172 sayılı Ka
nun ideolojik maksatlarla hazırlanmıştır, Komisyo
nun getirdiği mıetin de bu Kanundan farklı değildir.» 
dediler; bu ne demek? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, teşekkür ede
rim. 

Ben bu manada ve kasıtla söylenmiş ıbir söz ol
duğunu kabul etmiyorum. Komisyona ve Hükümete 
cevap verme sırası geldiği zaman konuyu Komisyon
dan ve Hükülm'etten soracağım, 

Buyurun Sayım Fırat. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer ar
kadaşlarım; 

önce bir noktaya temas etmek istiyorum. Geçen 
konuşmamda da söyledim muhterem arkadaşlarım; 
bize dağıtılan «Atatürk Yolu» kitabında da vardır ve 
Atatürk'ün ekonomik politikasıdır bu. «ideolojik» di
ye Yüce Meclisi baskı altında tutmak, yersiz ve hak
sızdır. 

Şimdi, Atatürk'ün 1931 yılındaki bir söylevinden 
aynen okuyorum : «Ferdî iş faaliyetlerini esas al
makla beraber, mümkün olduğu kadar az zaman içe
risinde Milleti refaha, memleketi mamurluğa eriştir
mek için, Milletin genel ve yüksek menfaatlerinin ge
rektirdiği işlerle, özellikle ekonomik alanda Devleti 
fiilen alakadar kılmak prensibimizdir.» demiştir, iş
te o günden bugüne kadar karma ekonomi prensibi 
tatbik edilmektedir. 

Daha önce de arz ettim, 193 3'de Sümerbank ku
rulmuştur, 1935'de Etibank kurulmuştur, 1950 yılın
da iktidara gelen liberal bir parti, Azot Sanayiini, 
TPAO'yu, Çimento Sanayiini kurmuştur muhterem ar
kadaşlarım. Buna «ideolojik» demek gereksizdir. Ül
keler, kamu yararı gördükleri yerlerde, kamu yararı
nın icap ettirdiği gerekleri yerine getirirler. 

Şimdi misaller vereyim : İngiltere'de tüm maden
ler devletin, kömürler devletin. Almanya 1970 yılında 
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% 70'ini devletleştirdi. Fransa'da öyle, Hindistan'da 
öyle. Bunlar ideolojik midir? Ama, bunun yanında 
Belçika var, devletin tam kontrolü altında işletiyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kamu yararı esastır. Doğru bildiğimizi söyle

mekten kaçmayalım. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Konu bor üzerine teksif ediliyor. Ben bu konuya 

girmek istemiyorum; ama çok istirham ediyorum, 
Türkiye Maden İhracatçıları Birliiğ bana bir not ver
miştir, işte rakamlar bu nottadır. Nerededir özel sek
törün Devletin sattığının üstünde sattığı? 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu ülkede 1978 yılına kadar tüm madenlerden 

giren döviz 28-30 milyon dolardı. Yalnız 1976 ve 
1977 yıllarında 59-60 milyon dolar olmuştur. 

Bakın şimdi, yine resmî kaynak olan Başbakan
lığın bir yayınından okuyorum size : «Bor tuzlan 
üretiminde büyük bir darboğazla karşılaşılması söz 
konusu değildir. Üretim ve pazarlamanın tek elde top
lanmasıyla bor tuzları ve bileşiklerinin dışsatım fi
yatları artmaya başlamıştır. 1979 yılında bor ürünle
rinden toplam 54 milyon elde edilmişken, 1980 yı
lında bu tutar % 104 oranında 57 milyon artışla 112 
milyon dolara yükselmiştir.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kamu yararı budur. Bor nedir?.. Söyledikleri doğ

rudur, rezervin % 70'i olan 1,5 milyar tonu, Türki
ye'dedir. Rusya'da, Çin'de % 8-10 oranında vardır. 
% 20'si Amerika'da, \% 68-70 civarında Türkiye'de 
vardır. Başka ülke üretmiyor ki satsın. Rusya, Çin 
pazarı çıkamıyor ki, Amerika çıkıyor. Amerika ne 
kadar üretiyor muhterem arkadaşlarım?.. 1,5 milyon 
ton. 1981 'de (daha önce 1,6 milyon ton iken) % 10 
oranında düşmüştür. Neden düşmüştür?.. Ekonomik 
krizden. Çünkü bor, bütün sanayide, kimya sanayiin
de, ilaç sanayinde kulanılan, 60 tane sanayi ham
maddesinde kullanılan bir değerdir. 

Şimdi, Avrupa'nın bor ihtiyacı 800 bin tondur, 
dünyanın ihtiyacı 1,7 milyon tondur. Diyelim ki, Eti-
bank 1-1,5 milyon ton üretti, ne yapacak, kime sa
tacak? îşte zaten daha önceki senelerde hata buradan 
gelmiş; Etibank üretmiş, özel sektör üretmiş. Avrupa 
ülkelerinde bor olmadığı halde, bor işleyecek fabri
kalar kurulmuş ve 30 dolardan bor satmışız. Bugün 
ham olarak 100-150 dolardan satılıyor, hatta işlen
mişleri 600 dolara kadar satılıyor; bu konuda Sayın 
Komisyon bilgi verdi. Ülke yararı, kamu yararı bu 
değil midir? 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Elimde bir rapor var. Bu rapordan birkaç şey 

daha okuyup, bu konuya fazla vakit ayırmak iste
miyorum. Çünkü, bu konu, münakaşa edilmez bir 
konu; yani münakaşa götürür tarafı olsa, münakaşa 
edelim. Raporda bakın ne diyor; «Bor tuzlarının kay
nak tekeli, yaygın sinaî kullanımı, yerine başka bir 
maden ikame edilmeyişi yüzünden stratejik nitelikte 
olduğu...» Burada dokuz madde yazmışlar, ben bun
lardan bir tanesini okuyorum. Bu rapor Devletin 
arşivlerindedir. Eğer bir madenin yerine başka bir 
maden ikame edemiyorsanız ve bu madenin üreti
minde dünyada tekel durumundaysanız ve dünya ül
keleri de onu kullanmaya mecbursa, o halde bu sizin 
için stratejiktir; ama Belçika için stratejik değildir. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Bu konuşmalar, aslında geneli üzerinde yapılan 

konuşmalardır. Bugün niye bunlara girildi, ben anla
yamıyorum? Konuya girildiği için söylüyorum muh
terem arkadaşlarım; «Düşen maden üretimi» denili
yor. Yine söylüyorum muhterem arkadaşlarım; kamu 
sektöründe kömür üretimi muntazam artışlar halinde 
gelmiştir. 1978 yılında özel sektörün 4 milyon tondan 
6,5 milyon tona sıçraması dolayısıyla linyitin total 
üretiminde bir sonraki, hatta iki sonraki senede düş
me gözükebilir; ama kamu sektöründe düşme mev
cut değildir. 

tkincisi; demirde de bu mevcut değildir; elimde 
rakamlar vardır, arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'de bugün takriben 18-20 milyon ton lin

yit kömürü üretilmektedir. Türkiye'deki rezervin ya
rısı zaten Afşin, Elbistan'dadır ve 3,5 milyar ton
dur. Geçen konuşmamda da arz ettim, Afşin, Elbis
tan'a Devlet bir fabrika kuruyor ve şu ana kadar 200 
milyar lira harcamış veya harcama yolunda, 100 mil
yar lira da üretim için yatırım yapmış. Bu yatırımı 
niçin yapmış?.. Bu altyapının esasını teşkil edecek 
enerji üretimi için yapmıştır ve 10 senede yaptığı ya
tırımın tutarıdır. Geriye kalıyor, bunu özel sektöre 
vermesine maddeten imkân yok; çünkü Devletin gö
revidir altyapıyı yapmak. Devlet bunu üretmekle 
mecburdur; yalnız bir ünite için, bir (a) ünitesi ki, 
dört gruptan müteşekkildir, geçende de arz ettim; 
burada 20 milyon ton kömür kullanacak. Şimdi, (b), 
(c), (d) üniteleri var. Eğer, Devlet bunları da kurarsa 
(Ki 1987'ye kadar bunların hepsini servise vermesi 
gerekiyor) yalnız 80 milyon ton burada kömür üret
mesi gerekiyor. 1990 yılında halkın ve diğer sektörle-
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rin ihtiyacı 40 milyon ton; 120 milyon ton kömüre 
ihtiyacı var. Eğer, bu ünitelerin bir kısmından vazgeçer
sek, o zaman Sayın Bakanın söyledikleri gibi, 2000 yı
lında 70 milyon ton linyite ihtiyacımız vardır. Şimdi, 
Afşin-Elbistan'ı ayırıyoruz, geriye kalıyor 3,5-4 mil
yar ton rezervimiz. Bunun yarısı özel sektörde, ya
rısı da kamuda; getirilen sistem bunu gösteriyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu arada, bir de esasen maddenin kendisine te

mas etmek istiyorum. Şimdi, İktisadî işler Komis
yonunun getirdiği maddenin özünde, demir sahalarını 
bunun dışında tutmuş; fosfatı ve taşkömürünü de 
kapsam içine almamış; ama Hükümet getirdiği mad
dede, taşkömürü ve fosfatı Devletin hüküm ve tasar
rufuna almış ve demirin de bir kısmını almış. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, benim şahsî kanım şudur; bunun için bir 

önerge de arz etmiş bulunuyorum. 
Fosfat ve taşkömürü yatakları, Mazıdağmdaki 

fosfat yatakları (Bilinen) ve taşkömürü de bildiğimiz 
kadarı ile Karadeniz Havzasında tespit edilmiş yer
lerde mevcut. Bir miktar da Antalya civarında az mik
tarda olduğu söyleniyor. Şimdi, bunun üretimini bu 
sahalar dışında Devletin hüküm ve tasarrufuna al
makta, bugün için kamu yararı vardır denemez. Ne
den denemez? Çünkü, eğer bundan sonra bu bulunup 
üretilirse, bizim demir sanayii için ithal etmiş oldu
ğumuz koku yerli üretmemiz mümkündür; boşuna 
dışarıya döviz vermemiş oluruz ve özel sektör de bu
lup üreteceği taşkömüründen kendisi, tabiî yatıracağı 
yatırım karşılığında kazancını da temin edecektir. Bu 
sahaları boş bırakmakta fayda mütalaa ediyorum. 

Fosfata gelince; fosfat1 Mazıdağındadır ve muhte
rem arkadaşlarım, yani Türkiye maden bakımından çok 
çok zengin bir ülke de kabul edilemez; taşkömüründe 
dünya rezervinin dörtyüzde biri Türkiye'dedir; lin
yitte biraz daha iyi durumdayız, dünya rezervinin el-
lide-altmışta biri kadar. Fosfat da yalnız Mazıdağın-
da. O halde, biz fosfat hammaddesini ithal ediyoruz. 
Bunun bulunup işletilmesinde fayda mütalaa etmek 
gerekir. O halde, Mazıdağı hariç, bugünkü mevcut sa
halar hariç, kamuya, bunu özel teşebbüse açmak la
zımdır. önergem bu konuda açıklık getirmektedir. 

Bir de demir meselesi var : 
Muhterem arkadaşlarım; 
Her ne kadar tktisadî tşler Komisyonu demiri 

maddenin içerisine almamışsa da, ben demirde He
kimhan'daki ve Aktepe'deki ikişerden dört işletmenin 
bu Devlet hükümranlığı, Devlet işletmesi altına gir

mesinden yanayım. Sebebini izah edeyim, geçen top
lantıda da arz ettim, Deveci'deki 88 milyon tondur, 
8 milyon tonu halen işletilen limonit kısmıdır, 5 mil
yon ton kalmıştır, gerisi onun altındaki 88 milyon 
tonluk siderit kısmıdır. Şimdi, bunu işletebilmek için, 
1982 fiyatlarıyla 8 milyarlık bir yatırım yapmak ge
rekiyor. Bu, planlanmıştır, 1984'de başlayacaktır. 

İkincisi, buradan üretilen demir cevheri, manga
nez bakımından zengin olduğu için, tüm fabrikaları
mızda kullanılan cevherdir; behemahal ihtiyaç var
dır ve ayrıca burada Hasan Çelebi demir yatakları 
vardır ki, Devlet buraya ileride paletleme tesisleri 
kurmaya mecburdur. O halde, bu bölge entegre bir 
bölge olmaya mecbur. İleride (beşinci fabrikanın dü
şünüldüğü bir bölgedir) Dolayısıyla burada bunun, 
bugün olduğu gibi, 2172 sayılı Kanunda alındığı gibi, 
Devletin işletmesi altında olmasında yarar vardır. 

Öbürü de muhterem arkadaşlarım; Aktepedir. Ak 
tepe, Adana civarındadır. Hani denir ki, buralarda 
daha önce çok üretiliyordu, şimdi üretilmiyor mu? 
Bir misal vermek istiyorum arkadaşlarım; Deveci'de 
1978'de üretim yok, grev var; 1979'da 20 bin ton; 
devam ediyoruz, 1980'de 260 bin ton; 1981'de 300 
küsur bin ton; 1982'de 354 bin ton. Aktepe'de daha 
önce 100 bin ton iken, (Burada da iki şey vardır, 
birisi 5 milyon ton, birisi 30 milyon ton) 1982'de 600 
milyon ton üretim yapılmıştır ve İskenderun Demir -
Çelik, 1981 ve 1982 yılında yurt dışından demir cev
heri ithal etmemiştir. Buradaki üretimin artmasından 
mütevellit. Yine arz ediyorum, yanlışım varsa, dü
zeltilsin. Çok istirham ediyorum, Devlet arşivleri şu 
anda burada olması gerekir. 

Hepinize sonsuz saygılar sunuyorum. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Haznedar, buyurun efendim. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; 
Müzakere etmekte olduğumuz tasarı, bilindiği gi

bi, bor, asfaltit, uranyum, toryum madenlerinin ta
mamının aranması ve işletilmesinin kamu tarafından 
yapılması; kömür sahalarından bir kısmı ile demir 
sahalarının tamamının iade edilmesini öngörmekte
dir. 

Bu karakteri ile 2172 sayılı Kanuna nazaran bir 
geri dönüş bahis konusudur. Ancak, bazı bakımlar
dan Komisyonu böyle bir düzenlemeye götüren ne
denleri iyi anlayamadığımı, Kanunun geneli üzerinde 
yaptığım konuşmamda ifade etmiş ve bilinçli bir ka-
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rar için, gerekli gördüğüm bir kısım hususların ay
dınlatılmasını istemiştim. Üzülerek ifade edeyim ki, 
gerek Sayın Komisyon, gerekse Sayın Hükümet sa
mimiyetle bu soruları tetkik etmişlerse de verdikleri 
cevaplar doyurucu olmamıştır. Konu nedir? 

Anayasamıza göre, Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan doğal kaynaklarımızın arama ve iş
letme hakkı, kanunlarla hiçbir tekele gitmeden, ka
mu ve özel sektöre eşitlik ilkesine uygun olarak ta
nınmışken, 1978 tarihinde çıkarılan 2172 sayılı Ka
nunla bu eşitlik bozulmuş ve bazı madenlerimizin 
münhasıran kamu tarafından aranması ve işletilmesi 
prensibi getirilmiştir. Bu durum, Türk Devletinin ge
leneksel davranış biçimini değiştirdiğini, büyük bir 
politika değişikliğine gittiğini ve benzer konulara da 
bu davranış biçimi ve anlayışa göre eğileceğini gös
teriyordu. Çok önemli sonuçları olacak böyle kök
lü bir politika değişikliği için, makul ve yeterli se
bepler var mı idi? Bu sorunun cevaplandırılabilmesi 
için, ileri sürülen gerekçeleri incelememiz ve irdeleme
miz gerekmektedir. 2172 sayılı Kanun için ileri sü
rülen ve tartıştığımız Kanun Tasarısı üzerinde görüş
lerini belirten sayın üyelerin bir bölümünün de be
nimsediği nedenleri şöyle özetleyebiliriz : 

1. Bor madeninin geçmiş yıllarda özel sektör 
ve kamu sektörü tarafından dışsatımı birim fiyatla
rının düşmesine neden olmuştur. 

Bu konuda, daha önceki konuşmamda, 1973 yı
lından itibaren toplam satış bedellerinin, toplam sa
tış miktarlarına bölünmesi suretiyle bulduğum orta
lama satış bedellerini bilgilerinize arz etmiş ve bu ra
kamlara dayanarak, özel sektörün dış fiyatları düşür
düğü yolunda bir iddiada bulunmanın mümkün ola
mayacağını göstermiştim. Çünkü, hatırlayacağınız 
üzere, kamu kesimine her yıla ait satış birim fiyat
ları, özel sektör fiyatlarından daha düşük görülü
yordu. 

2. İkinci iddia, bor madeninin dünya rezervle
rinin % 60'ından fazlasının ülkemizde bulunması 
nedeniyle dünya piyasalarında bir cins tekel oluş
turmamızın bahis konusu olabileceği, bunun için de 
'bu madenin sadece kamunun tasarrufunda bulun
masının yararlı ve zorunlu olduğu şeklinde özetle
nebilir. 

Ayrıca, özel sektörün bu madenin işletilmesinde 
çok iptidai tarzda çalıştığı ifade ediliyor. 

Dünya bor rezervlerinin % 60 dan fazlasının 
ülkemizde bulunduğu bugün bir gerçektir. Bugün 
için diyorum, çünkü yarın ya da yalkın bir gele-
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çekte başka ülkelerde de zengin bor yataklarının 
bulunmayacağını ifade etmek mümkün olmadığı gi
bi, bu maddenin yerine değişen ve gelişen teknolo
ji ve bilimsel araştırmalar sonucu başka bir mad
denin ikame edilemeyeceği de söylenemez. 

Bu nedenle de, çok zengin olan bu madenin en 
kısa zamanda ve bugünküne nazaran çok daha bü
yük ölçülerde değerlendirilmesi ülkemizin yararına
dır. Her çabayı gösterip, dünya piyasasında layık 
olduğumuz yeri almamız şarttır. Çünkü, 

1. Ülkemizde, bilinen bor rezervleri halen bü
tün dünya ihtiyacını tek başına yüzlerce yıl karşı
lamaya yeterlidir. 

2. Halen dış. pazarlardaki yerimiz rezerv oranla
rı düşünülürse olması gerekenin 1/6 düzeyindedir. 

3. Ülkemizin bugün ve yakın gelecekte içinde 
bulunduğu ve bulunacağı döviz ihtiyacı hayatî önem 
taşımaktadır. Bu nedenle bor dış satımlarından elde 
edilecek döviz bu yıllarda ne kadar fazla olursa, 
o kadar yararlıdır. 

2172 sayılı Kanunun uygulanmasından sonra gö
rülen gerçek, bor dış satımlarında bir ölçüde de olsa 
dış fiyat yükselmeleri ve Türk lirasının dolar karşı
sında kıymet yitirmesi sonucu bedel bakımından yük
selme, buna mukabil miktar bakımından çok önemli 
oranda düşme şeklinde özetlenebilir. 

Sayın Bakan bu konuya ait görüşlerini açıklar
larken, «önemli olan döviz miktarındaki yükselme
dir, miktar önemli değildir.» dediler. Bu görüşe ka
tılmamak mümkün değil şüphesiz. Ancak, dünya bor 
tüketiminde yıldan yıla bir azalma değil, bir artma 
bahis konusu olduğuna göre, 1978 yılında 917 bin 
ton olan dış satımımızın, 1981 yılında 524 bin tona 
düşmesi şüphesiz dünya piyasasındaki payımızın üç 
yıl evveline nazaran en az yarıya indiğinin delilidir. 

Eğer aynı satış miktarı 1981 yılında da gerçek
leşseydi, 1981 yılı bor nedeniyle döviz girişlerimiz 
iki misli olacaktı. îşte ülke yararına olan durum ka
nımca budur. 

Değil bu payın yıldan yıla azalması, 1978 yılın-
dakinin altı misline çıkarılması hedefimiz olmalıdır. 
özel kesim ve kamu kesiminin birlikte dış pazarlara 
açılmaları halinde fiyatların düşmesi ihtimalinin bir 
an varit olduğunu dahi kabul etsek (ki, biraz önce 
geçmiş yıllara ait satışlardan böyle bir sonuç çıkarı
lamayacağını vurgulamıştım.) bu sorun bugün bir
çok ihraç mallarımızın satışında uygulanan sisteme 
benzer ve hatta daha etkin tedbirlerle önlenebilir 
kanısındayım. 
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Özel sektörün çalışma tarzının çok iptidai oldu
ğu, çevreyi kirlettiği yolundaki iddia ve müşahede
ler yerinde olabilir. Ancak sıkı bir kontrol ve ağır 
müeyyidelerle bu durumun düzeltilmesi hem de kısa 
zamanda mümkündür. 

, Bir noktaya burada işaret etmek istiyorum. Bi
raz evvel konuşan bir arkadaşımız, özellikle çevreyi 
kirletme açısından özel sektörün bor sahalarında 
yapmış olduğu tasarruflarıyla ilgili gezi ve bir mü
şahedesini burada nakletti; buraların kamu kesimine 
geçtiği takdirde bu kirlenmenin varit olamayacağını 
buradan ifade ettiler. 

Ben hemen bir misal vereyim. Evvela suların 
kirletilmesi ile ilgili konularda çok önceden çıkmış 
kanunlarımız vardır. Suların kirletilmesi o kanunlara 
göre suçtur ve Sağlık Bakanlığı bunu yasaklamakta
dır, kontrol edilmesi gerekir. Bu bir tarafı. 

İkinci tarafı şu; kamu kesimine geçtiğini kabul 
edelim. Ben şimdi isim veriyorum, Kütahya'daki 
Azot Sanayii Azot fabrikasının pis sularının nereye 
gittiğini biliyor musunuz? Bunların Porsuk Çayını 
hangi ölçüde kirlettiğinden arkadaşlarımızın acaba 
bilgisi var mı?.. Eskişehir'de o suyu içebilmek için 
ne ölçülerde tasfiye gerektiği hususunda bilmiyorum 
arkadaşımın bu konuda bir incelemesi mevcut de
ğildir. 

SEKA Kâğıt Fabrikaları kimindir?.. PETKÎM 
tesisleri kime aittir ve izmit Körfezi niye kirlenmiş
tir?.. 

Demek ki, konu sadece kamunun veya özel sek
törün bu işi ele alması şeklinde ifade edilemez. 

Yine bir başka gerekçe; özel sektörün gerekli ve 
yeterli yatırımı yapmadığı ve yapamadığı şeklinde 
idi. Özel sektörün yeterli yatırımı yapamadığı doğru
dur. Bu, ülkemizin ekonomik durumundan kaynak
lanan bünyesel bir sorunumuzdur. Ancak, bu durum, 
kamu sektörü için de bahis konusudur, yani kamu 
sektörü de yeterli yatırımı yapamamıştır. 

Bu durumu, yıllık yatırım miktarlarını bu kürsü
den okumak suretiyle evvelce ifade etmiştim. Hatır
lanacağı, üzere, bu rakamlar iddia edildiği gibi, özel 
sektör yatırımlarının kamu sektöründen pek de geri
de olmadığını gösteriyor. Hal böyle iken, kamunun 
bütün yatırım yükünü üzerine alması kaynak yeter
sizliği gerçeği ile tam çelişki teşkil edeceğinden, bu 
konudaki iddia ve tedbirlerin de yeterli güçte ve doğ
ru olduğu şüphesiz söylenemez. 

Madenlerin kamulaştırılması için ileri sürülen ne
denlerden biri de, termik santrallar çevresinde bulu

nan bazı kömür sahalarının rasyonel bir tarzda iş
letilmesini ve santralların yakıt ihtiyaçlarının emni
yet altına alınabilmesinin teminidir. Belki de diğer
lerine nazaran en haklı gerekçe budur kanımca. An
cak, bu sahalardaki bazı işletmelerin üretim hedef
leri göstermek, işletmeyi kontrol etmek, şartlara ria
yetsizlik halinde ağır müeyyideler getirmek, hatta 
gerekirse, derhal işletmeye el koyarak kamulaştırmak 
gibi tedbirlerle bu konunun da halli düşünülebilir. 

Böylece ileri sürülen mahzurlar da ortadan kalk
mış olurdu. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütün bu mülahazalar 2172 sayılı Kanunun ka

mu yararı bakımından gerekli bir Kanun olduğu 
hususunu fevkalâde şüpheli bir duruma sokmakta
dır. Hatta bu köklü politika değişikliğinin ülkemizin 
fevkalâde muhtaç olduğu yabancı sermaye girişlerini, 
özel sektörün her sahadaki yatırım kararlarını bü
yük ölçüde olumsuz olarak etkilediği kolaylıkla söy
lenebilir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Konuya aslında madencilik olarak dar çerçevede 

değil, daha geniş bir perspektif içinde eğilmekte ya
rar olduğu kanısındayım. Kanımca millet olarak, 
Devlet olaralk varlığımız, jeopolitik durumumuz da 
göz önünde bulundurulursa, ekonomik bakımdan sü
ratle gelişmemizle sıkı sıkıya ilişkilidir. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, bir dakikanız var 
lütfen efendim. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Müsaade eder
seniz bitiyor Sayın Başkanım. 

Ekonomik kalkınma için teknolojik gelişme ve 
know-how yanında, yatırımların yeterli düzeye ulaş
ması, bunun için de tasarrufların artırılması şart
tır. 

Bugünkü ekonomik durumumuza göre, iç tasar
ruflarımızı halihazırdaki düzeyinin kayda değer öl
çülerdeki üzerine çıkarmak imkânsızdır. Çünkü, fert 
başına düşen millî gelirimiz ihtiyaçlarımıza kıyasen 
çok azdır. Birçok aile bugünkü gelir imkânları ile 
değil müspet tasarrufta bulunmak, hatta karınlarını 
doyurmak ve en basit hayatî ihtiyaçlarını karşılaya
bilmek için dahi varlıklarından katkıda bulunmak 
zorunda kalmaktadırlar, yani ekonomi lisanı ile ne
gatif tasarruf bahis konusudur. 

Bu nedenle, kemerlerin, bellerin koparırcasına sı
kılması halinde dahi, yeterli tasarruf mümkün değil
dir. O halde, kalkınabilmek için biz, dış kredi ve 
yabancı sermayeye muhtacız. Bu gerçeği önce acı 
da olsa kabul etmek zorundayız. 
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Hail böyle olunca, yabancı sermayeyi ürküten ka- I 
rarlar, davranışlar ve politikaları ülkemiz yararları 
ile bağdaştırmak bahis konusu olamaz. 

Bu nedenle ürkütücü, korkutucu bir ortam ya
ratmaktan mutlaka kaçınmalıyız. Çünkü, bu konuda 
şüphe uyandıracak bir tutum ve davranışın telafisi 
ve sonuçlarının düzeltilmesi uzun yıllar mümkün 
olamaz.'Bu gerçekler ışığında konuya eğildiğinizde, 
müzakere ettiğimiz Tasarıda Komisyonca benimse
nen ve itiraf edeyim ki, masum telakki edilebilecek 
kısıtlamaları dahi hoşgörmek, kabul etmek, bana,, 
ülkemiz yararlarına olmaz gibi görünüyor. 

Tasarıda tekel o kadar sınırlı bir sahaya inhisar 
ettirilmiş ki, bu sınırlama için ileri sürülen gerekçe
ler de oldukça zayıf ve tatmin edici olmaktan uzak 
görüldüğüne göre, insanın aklına bu kadarcık bir 
menfaat için müsait ortamı zedeleyici mahiyetteki 
böyle bir politika değişikliğine gerek var mıydı, bu
na değer miydi sorusu ister istemez takılıyor. 

Yüce Meclisin, basit gîbi görünen talepleri, do
ğuracağı ağır sonuçları düşünerek tashih edeceğine 
inancımı belirterek, saygılarımı sunuyorum. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın Aşkın, buyurun efendim. 
Sayın Akkılıç, demin bir işaret yaptınız, sonradan 

vazgeçtiniz galiba. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, eğer sa
yın hatibe saygısızlık olmaz ise, bir tek kelime ile 
cevap vermek istiyorum. I 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, siz bir cevap hakkı 
kullanmak istiyorsunuz; Sayın Aşkın'dan sonra size 
söz vereyim efendim. I 

Buyurun Sayın Aşkın. 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Ben, bu Tasarıyı hazırlayan bir Komisyon üyesi 
olarak, şüphesiz Komisyonun getirmiş olduğu Tasa
rının sadece katılmadığım noktaları üzerinde görüş
lerimi izah edeceğim. Zira bu, parlamenter ahlakın 
doğal bir neticesidir. Dolayısıyla getirilen Tasarının 
amaç maddesi, ana madde ve getirilen değişiklikleri 
belirleyen temel madde olduğu için onun üzerinde 
duracağım. 

Bu konuya geçmeden önce şunu samimiyetle be
lirtmek isterim ki, bu konuyla ilişkili çalışmalar sı
rasında birçok arkadaşlarımın da çok iyi bildikleri 
üzere. Devletin getirdiği Tasarıyı aynen benimsemek, I 
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hatta biraz daha ileri Devletçiliği getirmek için çeşit
li baskılara, çeşitli eleştirilere maruz kaldık; ama bu
rada ettiğimiz yeminin ve onun ardından da demok
rasiye içten inancımın ve demokrasinin temel daya
nağında teşebbüs serbestliği olduğu, bu teşebbüs ser
bestliğinin basın serbestliğini de içerdiğine inancım, 
beni bu konuda görüşlerimi açıkça savunmaya ve hu
zurlarınızda da açıkça ifade etmeye her zaman zor
ladı, Komisyonda da aynı şeyleri söyledim. 

Dikkatlerinizden kaçmamıştır her halde; 1 inci 
maddede Devletin tamamıyla tekeline alınan uran
yum, toryum, asfaltit ve bor madenleri önem, karak
ter, ekonomik ağırlık ve gerekçeleri bakımından bir 
araya getirilemeyecek kadar farklı yapılara sahiptir
ler. Dolayısıyla bunların hepsini aynı gerekçelerle 
Devlet tekeline almak mümkün değildir. Bunların 
içerisinde şüphesiz uranyum ve toryumun, (Komis
yonda da söylediğim gibi) Devletin tekeline alınması, 
Devlet tarafından aranması ve işletilmesine tarafta
rım. Bunu açıkça belirtirim. Çünkü orada da bunu 
savundum; ama borlar ile asfaititlere gelince, bu 
maddede, Devlet tekeline alınan bu iki maddenin 
evvela prensip bakımından (Tekrar ediyorum) pren
sip bakımından, bugüne kadar Türkiye'de uygulan
mamış ve Türkiye'nin benimsediği ekonomik felse
feye, ilkelere ye sisteme de ters düşen bir yapısı var
dır. 

Değerli arkadaşlarım çeşitli şekillerde karma eko
nomiden bahsettiler, hatta bir arkadaşımız, evvela 
«Liberalizme 'ben de taraftarım» dedikten sonra «Ha
yır; karma ekonomiye taraftarım.» diye düzeltmek 
gereğini de hissettiler. Saygılıyız tabiî görüşlerine; 
ama karma ekonomiden anlaşılan şey önemli. Kar
ma ekonomide, Devlet ve özel kesimin serbestçe eko
nomik hayata girişleri vardır. Sayın Hamitoğulları' 
nın da burada belirttikleri gibi, eğer siz filanca, fi
lanca, filanca alanları şuna tahsis ettim dediğiniz an
dan itibaren; «Devlete tahsis ettim; Devletin dışın
da kişiler ve yabancı kişiler buraya giremezler» dedi
ğiniz anda, artık, bu karma ekonomiden çıkar, be
lirli derecede 'bir devletçiliğe yönelme olur. Buna iti
raz etmek mümkün değildir. 

Değerli Meclis üyeleri, işte ne dersek diyelim, 
bu madde aynen böyle geçtiği takdirde Türkiye'de 
ilk defa belirli alanlar, sadece Devlete tahsis edilmiş 
ve diğerleri için yasaklanmış olacaktır. Halbuki, (Tek
rar ediyorum) Türkiye'de Cumhuriyet döneminde fi
lanca, filanca alanların üretim, dağıtım, işletme ve 
ihracatı gibi bütün sektörleri, asla ne Devlete ne de 
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özel sektöre tek olarak tahsis edilmemiş ve hepsine 
serbest tutulmuştur ve sektörler de buralara serbest
çe girmişlerdir. 

Bazısında bir sektöre ihracat yasaklanmıştır, ba
zısında üretim; ama hepsi birden ilk defa bu Kanun 
içerisinde yasaklanmaktadır. İşte bunun en açık ör
neği borlardır. Çünkü bor madeninde Devlet bütün 
bor işletmelerine sahip olacaktır. Aranmasını ve iş
letmesini Devlet yapacaktır, ihracatını Devlet yapa
caktır. Şüphesiz, bunlar arasında ihracatının Devlet 
tarafından yapılması, Türkiye'nin dış piyasalara, dış 
piyasaların yapısı ve bu madenin önemi bakımından 
tek fiyat, tek güç olarak çıkması, üretimi Devletin 
planlaması şüphesiz gerekli olabilir, yararlıdır. Bunu 
Komisyonda da savundum; ama, üretiminden, çıka
rılmasından, işletilmesinden ihracatına kadar bütü
nüyle tekel haline alınması, bugüne kadar Türkiye'de 
uygulanmamış bir sistemdir. Dolayısıyla da Türki
ye'nin temel tercihlerine, Türkiye'nin anladığı karma 
ekonomiye, onun ilerisinde de Yüce Atatürk'ün an
ladığı karma ekonomiye ters düşmektedir. 

Bana kimse, Yüce Atatürk döneminde filanca 
filanca alanın, filanca sektöre kapatıldığını, yasak
landığını gösteremez. İlk defa yapılmaktadır bu. Bu 
nedenle bor madeninde, dış piyasalar tek fiyat ola
rak çıkılmasına taraftarım; ama üretiminden başla
yarak, işlenmesine kadar her şeyin Devlet tekeline 
alınmasına karşıyım. 

Yine bu konuda burada bir arkadaşımız, «Efen
dim, özel sektör bor ihraç edecek, Devletin sanayiine 
rakip olacak.» dediler. Değerli Meclis Üyeleri, bu
gün Türkiye'de İhraç edilen ham bor tuzlarının % 
70, % 80'ini zaten Devlet ihraç ediyor, bugün hep
sini Devlet ihraç ediyor. O halde devlet, bir taraftan 
kendisi hammadde ihraç ediyor, bir taraftan onun 
sanayii var, kendi kendisiyle rekabet etmiyor mu?.. 

Acaba Devlet, şimdiye kadar borda çok daha 
yüksek kademede işlenilmiş bor mamullerini ihraç 
etmek suretiyle dünya piyasalarına hem bor mamul
leri bakımından hâkim olmadı, hem de Türkiye'ye 
katma değer kazandırmadı da neden bor madenleri
nin sadece ham olarak ihracatına talip çıkmaktadır?.. 
Bunu izah etmek çok güç. Halbuki, bugün Türkiye'de 
bor minerallerine dayalı sanayiler de Devletin elin
dedir. Dolayısıyla 1 inci amaç maddesinin borları 
da kapsamasını ve borların da uranyum ve toryum gi
bi, tekel haline alınmasına karşı olduğumu açıkla
malarımdan sonra, Yüce Meclisin de buna dışarıda 
tek fiyat şeklinde bir çözüm getireceği kanısıyla bu 
konuyu kesiyorum. 

Gelelim asfaltitlere. 
Muhterem üyeler, asfaltitlerin en büyük (bilinen 

bugünkü) rezervleri zaten Devletin elindedir. Tür
kiye'nin bu konuda gerek Petrol Kanunu açısından, 
gerekse yakıt açısından daha açık bir politika izlemesi, 
daha serbest bir politika izlemesi gerekmektedir. Hal
buki, bunlar da tekele alınmıştır. Genel prensipleri
nin dışında, bunların tekel haline getirilmesinde hiç
bir yarar yoktur; aranması ve işletilmesi serbest tu
tulmalı ve Devlet kendi ürettiklerine sahip olmalıdır. 

Burada bir noktayı da hatırlatmama müsaadeleri-
rinizi rica ediyorum: Tartışmalarda bazan böyle iddia
lar oluyor ki, sanki Devletin kendi bulduğu, kendi iş
letmekte olduğu bazı maden alanlarının, özel sek
töre devredilmesinin savunulduğu hissi uyandırılıyor. 
Böyle bir şey asla mevzubahis değildir. Burada, şu ge
tirilen Tasarıda söz konusu olan husus, 2172 sayılı 
Kanunla acele, bilinmeden, rastgele Devletleştirilen 
ve dolayısıyla da Türkiye'nin zararına olan bir duru
mu düzeltmek ve bunlardan bir kısmını iade etmek 
söz konusudur. Meselenin ağırlığı bunun üzerindedir. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, bir dakikanız var efen
dim. 

AYDEMİR AŞKIN — Son olarak bir konu üze
rinde durmak istiyorum Sayın Başkan. 

Deniliyor ki, «Özel kesim yatırım yapmıyor. Ya
tırım yapamadığı için, modern işletemediği için, iyi 
sosyal tesisler kuramadığı için bunları devletin yap
ması lazım. İşte ben de size bir tane mecmua göste
reyim; dünyanın en büyük kömür dergisinde, Tür
kiye'deki bir özel sektör işletmesi örnek gösteriliyor 
ve bu özel kesim işletmesi, (eğer yanlışsa Sayın Ba
kanım düzeltsinler), daha 1977 yılında o bölgede 
kurulacak termik santrala yılda 3,5 milyon ton kömür 
vermeyi, 30 sene bağlantı yapmayı ve % 20 devletin 
o bölgjedeki üretiminin altında fiyatla vermeyi teklif 
etmiştir ve sosyal tesisleri o zaman örnek gösteril
miştir; ama devletleştirmeden kurtulamamıştır ve ilk 
devletleştirilenlerden birisi o olmuştur. 

Demek ki, «İşletemiyor, yatırım yapamıyor, sosyal 
tesisler kuramıyor» iddiaları, dolayısıyla geçerli de
ğildir. 

Bunları da açıkladıktan sonra, borların ve asfal
titlerin tekelden çıkartılarak Tasarının o şekilde ve 
Sayın Komisyonun belirttiği üzere, en az tortu bıra
kacak şekilde yasalaşması en içten dileğimdir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 

248 — 



Danışma Meclisi B : 79 

Sayın Komisyon ve Hükümetin sayın üyelerin ko
nuşmalarına cevap vermelerini ikinci oturuma bıra
kacağım. 

Sayın Akkılıç, yeniden işaret ettiniz, bir cevap ve
recektiniz?.. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan; burada 
bazı ihraç rakamları, fiyatları veriliyor; efendim, şöy
le iddia ediliyor, böyle iddia ediliyor: Acaba Komis
yonun açıkladığı şeyler devletin resmî arşivi midir, 
yoksa bir iddia mıdır?.. Bunları öğrenmemizde ya
rar vardır; oy kullanacağım. Bu bir. 

İkincisi : Ben, çevre kirliliğinden bahsederken, ar
kadaşımız beni tatmin için, hiçbir zaman devlet de 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 79 uncu Birleşimi
mizin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Sayın Komisyon ve Sayın Bakan; konuşan sayın 
üyelere cevap vermek üzere söz almış bulunuyorlar. 

Komisyon Başkanı Sayın özgöker, buyurun efen
dim. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin sayın üyeleri; 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 1 inci mad
desi üzerinde sayın üyeler bugün öğleden sonra söz 
aldılar ve görüşlerini belirttiler. Görüş belirten sayın 
üyelere, eleştirilerinden bizi mahrum etmeyen bu üye
lerimize Komisyon olarak teşekkürlerimizi sunarız. 

Bugürikü eleştirilerde dikkat edilecek Olursa sa
yın üyelerimizin birçoğu Tasarının tümü üzerinde 
yapılmış olan görüşlerini aynen tekrar ettiler. Tasa
rının tümü üzerindeki eleştirilere Komisyonumuz 
Sözcüsü geçen defa takan nispetinde cevap verme
ye çalışmışlardı. Ben bugün sadece 'kısa olarak 1 inci 
madde üzerinde bazı önemli noktalara temas eden 
birkaç sayın üyeye cevap vermeye çalışacağım. 
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burayı kirletsin diye bir şey söylemiyorum; asla, on
dan da yana değilim, onun da karşısındayım; ama 
tümünü bilmemize imkân yok. Arkadaşımız onu bi
liyorsa, ki kendileri çok saygı duyduğum bir üyedir; 
ama lütfen hep birlikte, ister devlet, ister özel sektör 
olsun, çevreyi kirletene karşı olalım. 

Bunun mutlaka burada açıklığa kavuşturulmasın
da yarar var; onun için söz aldım. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, siz bu açıklamayı 
yaparken başı ile gayet tasvipkâr işaretlerde bulun
dular, binaenaleyh, tekrar bir cevaba lüzum yok; 
şüphesiz aynı görüşteyiz. 

Değerli üyeler; Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 16.45 

Hatırlanacağı üzere, sayın üyelerimizden biri (Ki, 
tümü üzerinde yapılan toplantılarda ilk sözü ilan sa
yın üyeydi) Komisyonumuzu büyük ithamlarla kar
şı karşıya bıraktı. Komisyonumuzun yeteri derecede 
araştırma yapmadığını, verdiği bilgilerin, istatistik
lerin doğru olmadığını, doğru olmayan bilgi ve ista
tistiklere dayanarak yapılan değerlendirmelerin ve 
bu değerlendirmelere göre hazırlanan Tasarının da 
doğru olamayacağını, bazen de bunun arkasında bazı 
maksatların yatmış olduğunu ileri sürdüler. 

Ben buna temas etmeyecektim; fakat aynı sayın 
üye bugürikü eleştirilerinde 'biraz daha fazla ileri gi
derek İktisadî işler Komisyonunu bu çalışmalarında 
gayri ciddî ve gayri samimi olarak nitelendirdi. Bun
lar tutana'klara geçmiştir. 

Hemen şunu arz edeyim ki, bu iddiaları kemali 
nezaketle reddediyorum. (Alkışlar) ' 

Komisyon Raporunda ve takdim konuşmamda da 
arz ettiğim gibi, İktisadî İşler Komisyonu geçen ya
sama yılından bize intikal raporu benimsemek için 
tetkik ettiğinde, bu çalışmalar yapılırken Geçici Ko
misyona kimlerin görüş bildirdiğini, bu görüşlerin 

)>•-<« 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.05 

BAŞKAN : BaşkanvekUi Vefik KTTAPÇIGİL 
KÂTtP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, AU Nejat ALPAT 
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neye dayan'dığını saptadı. Elimizde bütün bu görüş
lere ait arşiv vardır; ilgili dosya, klasör buradadır. 

Dikkat buyurulacak olursa, çalışmalarımızda da
yandığımız hususlar Hükümet tarafından bize verilen 
bilgilerdi. Hükümet bir taraftan Bakanıyla, Müsteşa
rıyla, Maden işleri Genel Müdürüyle, Etibank Ge
nel Müdürüyle, Türkiye Kömür işletmeleri Genel 
Müdürüyle; bir taraftan da demirlerin işletilmesin
den sorumlu olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
temsilcileriyle Komisyonun hemen hemen bütün çalış
malarına katılmış, istenilen yazılı bilgileri vermiş, gö
rüş belirtmiş, sorulan sorulara cevap vermiştir. Ko
misyon bütün bunları dinledi. 

Bundan başka, Komisyona görüş belirtmek üze
re çağırılan «Türkiye Odalar Birliği» dediğimiz, Ti
caret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticareti Odaları 
ve Borsalar Birliği Temsilcisinin görüşleri, Maden iş
leri Federasyonunun görüşleri, Türkiye Maden ih
racatçıları Birliğinin görüşleri, «Maden Müstahsilleri 
Derneği veya Birliği» adında görüş bildirmek isteyen 
temsilcilerin görüşleri, bundan başka bu sahada ya
yın yapmış olan birçok kişinin (profesör, doçent ve 
saire) görüşleri alındı; bu görüşleri topladı. Bütün 
bunlar burada mevcuttur; fakat nedense bizim bu 
beyanlarımızı sayın üye dikkate almıyor da, bize; 
«Siz Komisyon olarak dinlemediniz...» diyor. «Kimi 
dinlemediniz?.. Şu birliği dinlemediniz; kâfi miktar
da birliğin görüşünü almadan ezbere karar verdi
niz..» 

Şu «dinlemediniz» denilen birlik, eğer bir broşür 
yayınlamasaydı ve sayın üye de bu broşür paralelin
de bu kürsüden beyanda bulunmasaydı buna hiç te
mas etmeyecektim. Bizim için bir değeri yok; çünkü 
biz vazifemizi biliyoruz ve yaptık; ama sayın üye 
bu tarzda beyan eder ve «Şunu dinlemediniz» derse, 
o zaman elimde yazılı beyan var, hemen belirtmek 
istiyorum : Maden Müstahsilleri Birliğinin burada 
yazısı vardır, kendi ağzıyla; «Biz geldik, Komisyonda 
görüş bildirdik» diye itiraf ediyorlar. Yine aynı Bir
lik görüşünü yazılı olarak da bildirmiştir; o da bu
radadır, Başkanlığa sunacağım şimdi. Aynı Birliğin, 
«Bizi dinlemediler» diyen Birliğin yazılı görüşü bu
radadır. Tutanaklara geçmesi bakımından arz ediyo
rum. Şu halde Komisyonu, yeteri derecede araştır
ma yapmamakla, bilgi toplamamakla suçlarken bun
lara 'dikkat etmek lazımdır. 

Bir hususu belirtmek istiyorum : Komisyon yap
tığı bu çalışmaları takdim konuşmasında sizlere arz 
ederken, asıl raporunda da belirtmiştir; yerindeki in
celemelerimiz de dahil olmak üzere nasıl çalıştık, ne 

kadar çalıştık; bunları ifade etmiştir. Sayın üye, Hü
kümetin verdiği bu beyanatı, Komisyonun verdiği 
bu bilgileri dinlemiyor, bize inanmıyor ve Maden 
Müstahsilleri Birliğinin sözüne; dört beş ailenin sö
züne inanıyor. Biz kimleri temsil ediyoruz?.. 45 mil
yonu mu temsil ediyoruz, yoksa üç dört aileyi mi 
temsil ediyoruz?.. Bütün problem budur. (Alkışlar) 

iSayrn Başkan, sayın üyeler; 
Tasarımız tabiî servetlerin ve kaynakların aran

ması ve işletilmesi. Anayasanın hükmü gayet açık, 
«Bunlar Devletin büküm ve tasarrufu altında» di
yor; «Bunların aranması ve işletilmesi hakkı devle
te ait» diyor; fakat bu, «Devlet, işte bütün tabiî kay
naklar senindir, üzerine otur, bağdaş kur, çay - kah
ve iç, keyfine bak» demek değildir. Devlete görev ve
riyor, «Bunları milletin yararına en iyi şekilde işlet» 
diyor. Devlet bunu nasıl işletecek?.. Bir düzen ku
rarak işletecektir. İşte Devletin yapmaya çalıştığı bu 
düzeni kurmaktır. Bu düzeni kim kuruyor?.. Hükü
met kuruyor. Hükümet düzeni getirmiş; «Böyle ya
parsak bu milletin yararına olur» diyor. Komisyon 
da Hükümetin getirdiği bu Tasarıya bakıyor; «Evet, 
böyle olursa iyidir» diyor. 

Hükümet bunu nasıl getiriyor?.. Elimizde 6309 
sayılı Maden Kanunu var. Bu, 1961 Anayasasından 
evvel çıkarılmış. Ondan sonra 1961 Anayasası geli
yor. 1961 Anayasasından sonra, bunun ışığında bu 
madenleri yeniden düzene sokmak icap ediyor ve bu 
maksatla 2172 sayılı Kanun çıkıyor. Bunun amacı, 
madenlerin çalıştırılmasını düzenli bir şekle sokmak; 
ama tatbikata gelince, bakılıyor ki, bundan iyi so
nuçlar alınmıyor. Bu Kanunun iyi işlemediğini gören 
Hükümet, düzeltme görevi, düzenleme görevi kendi
sinde; bu defa yeni bir düzenleme getiriyor. Yani 
Hükümet şimdi 2172 sayılı Kanunu savunmuyorki 
burada. 2172'nin uygulanmasının iyi sonuç verme
diğini gören Hükümet; «Millet yararına bu düzenle
meyi daha iyi nasıl yapabilirim?..» diye yeni bir Ta
sarıyla geliyor. Artık bura'da 2172'yi konuşmak, bu
nun gerekçesini söylemek, bunun ideoloik olduğunu 
söylemek- ne ifade eder?.. Hiç alakası yok. Biz bu 
Tasarıyı görüşüyoruz. Hele bugün 1 inci maddeyi gö
rüşüyoruz., 

1 inci madde ne diyor?.. Hükümetin getirdiği dü
zenlemelerde, Devletin sorumlu olduğu bu madenleri 
işletme içerisinde üç tane madeni ele alıyor, bor, as-
faltit ve nükleer hammaddeyi. «Devlet bunları, mil
lî menfaat bakımından, millî ekonomi bakımından, 
millî politika bakımından elinde tutmaya mecbur-
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dur» diyor; Hükümet anlatıyor bunları. Burada 
uzun müddet savunacak değiliz; fakat 'Hükümetin 
yetkisindedir. Çünkü evvela, zaten hepsi kendisinin
dir; ama 2172'ye göre 925 sahaya el koymuş, bun
lardan sadece 136'sını millileştirmiş, «Ben çalıştıraca
ğım» demiş, geriye kalanı bırakmış. Devletin getirdi
ği bu şeyde tekel nerede?.. Muayyen şeylerin işletil
mesi için bir düzen getiriyor, bu düzende de «Mil
letin yararına en iyi şekil bunu benim yapmamdır» 
diyor; yani burada devletin özel bir politikası yok, 
devletçilik politikası yok. Milletin yararına en iyi şe
kil bu olduğu için bor'u, nükleer hammaddeleri, as-
faltiti getiriyor; öbürlerini bırakıyor. 

Biz mesela Komisyon olarak demiri de bize ve
rilen 'bilgilere göre bırakmıştık. Madde gelince, öner
geler gelince o husustaki görüşlerimizi de arz ede
ceğiz; fakat ben burada Komisyona yöneltilen ağır 
ithamları cevaplandırmak üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. Komisyonumuzun Sözcüsü var, mad
delere teker teker cevap verecek. Tabiî bütün soru
lara aynı şekilde cevap vermek imkânsız. Burada 100 
dakika konuşuyor sayın üyeler, Komisyon 5 dakika
da cevap verecek... Tabiî 100 dakika konuşulan şe
ye 5 dakikada ne kadar cevap verilir?.. Ancak can 
alıcı noktalara temas ederek cevap veriyoruz. 

İkinci husus verdiğimiz bilgilerle ilgili. Biz, «Bti-
bank bor'lar için 80 milyar yatırım yapmıştır» dedik. 
Sayın üye açmış Etifoank'ın 1979 yahut 1980 yılı prog
ramını; bir yıllık programın içinden bakıyor, 4 milyar 
liralık yatırım var; «öyle ise, ([Burada kürsüde diyor 
ki) Etibank'ın yatırımı 4 milyar; hangi 80 milyar
dan bahsediyorsun?.. Yalan söylüyorsunuz demek is
tiyor bize. Eh, buyurun; Hükümete inanmayın, bize 
inanmayın, birkaç kişinin söylediği 4 milyara inanın. 
Bir defa baktığınız yer yanlış. Baktığınız o yer yal
nız 1 yıllık programdır. 10 yıldan beri Etibank ne 
kadar yapmış, ona bakmamız lazım bizim; bu 10 yıl 
içinde Etibank'ın yatırımı ne kadar?., işte onu görür
seniz 80 milyardan da fazladır, bugün 100 milyar 
civarındadır. 

Bir de özel sektörün yatırımına bakın, dedim, özel 
sektör kâr edecektir. Başka bir şey yok. Devlet bunu 
böyle düşünemez. Özel sektör kâr etmediği takdirde 
batar, gider, derhal kapatır. Onun sistemi öyle; ama 
kamunun da sistemi öyle. Çünkü Anayasa Devlete gö
rev vermiş; bunu işleteceksin diyor; zararına da olsa 
bir şey yapacaksın, zarar etmemek için çare araya
caksın... Şimdi Devlet bu arayış içerisindedir. Onun 
için Devlete; senin verdiğin bilgi doğru değildir, be-

I nimki doğrudur, Tasarı baştan sona kadar ideolojik-
I tir, demek büyük bir haksızlık olur. Komisyon olarak 
I bunu kabul edemeyiz. 
I İkinci olarak yine bor'da dedik ki biz, 45 milyo-
I nun hakkı var. Çünkü toprağın altındaki madenler 

45 milyonundur. Bunu korumaya mecburuz. Demi
şiz ki, «Birkaç aile değildir bu, (Kendi ifadelerine gö
re) bu birçok insanlarındır...» İşte, elimde var. Bor'u 
satan firmaların isimleri burada, şirketleri de burada; 
5 tane. Bunu açıklayabilirim, Başkanlığa da sunarım. 
Sattıklarından aldığı paralar meydanda. Verdikleri ver
giye bakınız.. Etibank ne kadar vergi verdi?.. Dedim 

I ki ben, Etibank geçen sene yalnız 5 milyar lira vergi 
verdi, 16 milyar lira da kâr etti, Devletin Hazinesine 
koydu... 

Söyler misiniz lütfen, bu 5 madenci, bor'ları bu 
kadar devre satan 5 madenci sattıkları devre içerisin
de, (Söylediler 60 milyon, 80 milyon) Devlete ne ka
dar vergi verdiler?.. Bunu bilgisizlikle itham etti Sa
yın Üye bizi, «Bak, bilmiyorsunuz bunu» diyor. Ne
zaket icabı söyledim, «Kendileri bilir» dedim; yani 
bilmiyorum demek istemedim. Fakat bunu da bilgi
sizliğe, tetkik etmediğimize vererek söyledi. Onun için 
şimdi söylüyorum Sayın Üyeye. Bilgisizlikten değil, 
hepsi elimizde; fakat incitmemek için söyledim. Ne ka
dar vergi veriyorlar, buyursun kendisi söylesin. Eti
bank 16 milyar kazanıyor. Hazineye koyuyor 45 mil
yon için; 5 milyar da vergi veriyor. Çıksın desin ki, 
bu bor'cular, biz 5 senede şu kadar milyon vergi ver
dik... Etibank'ın tesisleri meydanda, yatırımı meydan
da, kaç kişi çalıştırdığı meydanda, ne kadar prim ver
diği meydanda, sosyal hizmeti meydanda. 

Ben sadece bu konulara temas ettim. Eğer Ko
misyonumuza tekrar Sayın Üye böyle ağır şekilde 
ithamda bulunmasaydı, bugün konuşmayacaktım. 
Gayri ciddî ve gayri samimi. Çok teessüf ederim Sa
yın Üyeye ve bunların zabıtlardan çıkmasını istiyo
rum efendim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, Zatıâlinizin ilave edeceği bir husus 

var mı? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Müsaade ederseniz efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABlî BAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
'Bu Kanunun üç tane amacı olduğunu söylemiştim; 

1 fakat konuşmam biraz uzundu. Şimdi daha kısaca, bu 
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üç amacın ne olduğunu birer cümleyle ifade etmek 
istiyorum. 

Birinci amacı; 4,5 senedir yürürlükte olan 2172 sa
yılı Kanunu yürürlükten kaldırmaktır. Bunun neden
lerini uzun uzun anlatmaya çalışmıştım. Zannediyo
rum ki, diğer üyeler de bu mevzua temas etmişler
dir. Kafi derecede açıklığa kavuşmuş bulunmaktadır. 

İkinci amacı; bazı madenlerin Devlet tarafından 
işletilmesidir. Bu madenler nelerdir?.. Bor, asfaltit ve 
nükleer hammadde olarak uranyum ve toryum, ikinci 
amacı budur. Bunun da neden olduğu uzun uzun an
latılmıştı. Şimdi kısaca bazı noktalara biraz sonra 
temas edeceğim. 

Üçüncü amacı da, kurulmakta olan veyahut ku
rulmuş bulunan santralların hammaddesi olan linyitin 
temini için bazı linyit sahalarının Devletin uhdesinde 
kalıp, işletilmesinin Devlet tarafından yapılmasıdır. 
Üç amaç vardır. Bu üç amaç için bu Kanun getiril
miştir. 

Şimdi burada konuşmalarda temas edilen ve üze
rinde durulan önemli konu bor'dur. Bor üzerinde 
duruluyor. Bor bir tekelleşmeye mi tabi tutuluyor?.. 

Bir kere şuna işaret etmek isterim ki, bütün ma
denler Devletin tasarrufundadır. Anayasanın gayet 
açık hükmü vardır; fakat bunların bir kısmının ve 
hangilerinin olacağı kanunlarla belirlenerek özel sektö
re (Affedersiniz, ben de o «özel sektör» kelimesini 
esasen hiç beğenmem.) veyahut özel kesime verilmesi, 
özel teşebbüse devri mümkündür. 

Şimdi bor'da hep geliyoruz kim daha ucuz sat
mış, kim daha pahalı satmış mevzuuna. Buna bir 
daha temas etmek istiyorum : Satılan malın şart
namesine bakmak lazım bir kere. Şimdi biraz daha 
detaya girersek, birisi arsenikli bir maden satıyor, 
öbürü temiz bir kolomonit satıyor; tenörleri farklı, 
teslim şartları farklı ve ayrı ayrı fiyatlar çıkıyor ve 
bu fiyatlar üzerinden biz bunun mukayesesine giri
yoruz. Ben şuna işaret ettim ki, mühim olan bu de
ğildir. Ne miktardır, ne fiyattır; fakat toplam olarak 
Türkiye'ye gelen döviz çok mühimdir ve ne kadar 
döviz geldiğini görüyoruz. 

Şimdi bir şeyi de unutmamak lazım : Bu mevzua 
temas edip etmemek için tereddüt geçirdim; fakat ar
tık belki bütün konular buradan konuşulduğuna gö
re, ben de bir iki şeye daha temas edeceğim : Dün
yada bor öyle bir maden ki, demirperde gerisinde 
veyahut bambu perdeyi de buna ilave edelim; Çin ve 
Rusya'nın dışında iki ülkede mühim miktarda teza
hürü var ve Türkiye'de de çok önemli tezahür var. 
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Burada üretim masrafı hiç önemli değil. 20 dolar 
üretim masrafı var, satış fiyatı bunun 10 misli. Yani 
2Q dolar olmaz da 25 dolar olur. Mühim olan, bu
rada bunun bu durumunu lehe kullanmaktır. Nasıl 
lehe kullanılabilir?.. 

Her ruhsat sahibi, dünyanın senelerce olan ihtiya
cını tek başına bir ruhsattan karşılaması mümkündür. 
Tabiî, böyle bir durum olduğu zaman muhakkak su
rette bir fiyat rekabeti vardır. Geçen konuşmamda da 
işaret ettim, bor üreticilerine nazaran bor tüketicileri 
çok daha büyük ve çok daha kuvvetlidir, özellikle 
bizim üreticilerimize nazaran mukayese edilmeyecek 
derecede kuvvetlidir. O kadar ileriye gideyim ki, Eti-
bank dahi bu büyüklüğüyle bor tüketicilerinin yanın
da fevkalade küçüktür ve bunlar stratejilerini kati su
rette kısa vadeli yapmazlar. Bu kanunun çıkması
nı takiben Türkiye'den büyük miktarda bor alımı yap
mışlardır ve bugünlerde de, acaba tekrardan bu di
ğer, bundan evvelki üreticilerine devredilebilir mi di
ye Türkiye'yi sıkıştırmak için de elinden geleni yap
maktan çekinmemektedir ve bu kanun unutmayın ki, 
2 senedir de gündemde. Yani hazırlanıp Bakanlıktan 
çıkışıyla bugünkü süre arasında tam 2 yıl geçmiştir 
ve 4,5 senedir de 2172 sayılı Kanun yürürlükte. Onun 
için artık bu konuda söylenecek, düşünülecek her şe
yin yapıldığı inancındayım. 

Burada, niye bu petrol ihtiva eden asfaltit mev
zuunda durulmuştur konusuna da kısaca temas etmek 
istiyorum. 

Bugün petrol fiyatı 30 dolar civarındadır. Bu fiyat 
100 dolara çıkarsa, artık asfaltıtler veyahut petrol ih
tiva eden madenler kati surette birer yakıt olarak kul
lanılmayacaktır, bundan petrol çıkartılacaktır ve onun 
için bunların bir korunmaya alınması lazımdır. Bugün 
asfaltitler doğunun linyit ihtiyacı için, yakıt ihtiyacı 
için kullanılmaktadır; fakat petrol fiyatlarının dünya
da değişmesi halinde Türkiye tekrardan durumunu 
değerlendirmek mecburiyetindedir ve bu ahvalde bun
lar esasen Petrol Kanununun kapsamına alınacaktır. 
Petrol Kanununa da amir hüküm konulmuştur. 

Afşin - Elbistan mevzuunda zaman zaman ba
sında yazılar çıkmaktadır. Afşin - Elbistan mevzuu
na şöylece temas etmek isterim. 

Afşin - Elbistan (A) projesi bittiği zaman dört 
tane ünitesi ile 1 360 megavatlık bir santral olacaktır. 
Bunun içinde 350 milyar lira 1982 para değeriyle pa
ra sarf edilmiş olacaktır. Burada dikkat edilecek şey 
her gün dolara karşı Türk Lirası değiştiği için, Af
şin'in yatırımının para ile ifadesi her gün değişmek-
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tedir. Daha fazla sarfiyat yapıldığından değil, yatırım 
dolara istinat ettirildiği için burada Türk Lirası ola
rak ifade edilişte daima yukarıya doğru bir tırman
ma olacaktır. Şimdi, 1982'deki Türk Lirası olarak 
bahsediyorum; 350 milyar liraya mal olacaktır. 

Burada kullanılacak linyit için bütün tecrübeler 
yapılmıştır ve santral buna göre dizayn edilmiştir. 
Ucuz bir santral değildir; çünkü düşük kalorili bir 
linyit sarf edilecektir. Madencilik ameliyesi oldukça 
büyük yatırımı gerektirmiştir ve bu 350 milyar lira
nın içinde madencilik yatırımı da vardır ve bir ton 
linyit üretebilmek için üç metre mikâp toprağın alı
nıp taşınması, linyit yakıldıktan sonra külünün bu 
boşalmış yere konulması ve tekrardan toprağın ge
tirilip üstüne nebatî toprak serilmesi gibi de bir ope
rasyonla karşı karşıya kalınacaktır, tik ünite 12 ay 
içinde faaliyete geçirilecektir. Bu 12 ay içinde faali
yete geçirilmesini takiben bu üniteden alınacak per
formansın görülmesini takiben (B, C. D) herhalele-
rinin ele alınıp alınmayacağına karar verilecektir. 
Onun için ben burada Türkiye'nin linyit ihtiyacını 
belirtirken, bu henüz karar safhasında olan; fakat 
kararlaştırılmamış bulunan; evvelce kararlaştırılmış 
olmasına rağmen bunu tekrardan tetkike aldık, karar 
safhasında olması dolayısıyla Türkiye'nin linyit ihti
yacını 2 000 yıllarında 60 milyon ton olarak belir
lemiştik. Buna da burada işaret etmek isterim. Ta
biî burada birçok ihbarlar vardır, birçok müfettiş
ler gitmiştir, mahkemeler açılmıştır, müteahhitler ida
reye, idare müteahhitlere karşı olmuşlardır ve bu 
tetkik edilmektedir. Buradan şu anda daha fazla bir 
şey söylemek mümkün değildir; çünkü yapılmakta 
olan tetkikat bittikten sonra gayet tabiî sizler her za
man bunun neticelerini öğrenecek durumda buluna
caksınız. 

Bugün bu Kanunun maddelerine geçmiş bulunu
yoruz. Yalnız bir de şunu işaret etmek isterim. - Bu 
Kanunun adının herhalde 2 nci madde konuşulduk
tan sonra verilmesi lazımdır. Şimdi vermeye kalkar
sak 2 nci madde belki Kanun adına tesir edecektir. 
Bunu da belirtmek isterim. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler... 
ATALAY PBKÖZ — Sayın Başkanım, soru so

rabilir miyim?. 
BAŞKAN — Soru sorduracağım efendim. Bi

liyorsunuz bir maddeyi müzakere ederken evvela 
sayın üyelere söz veriyoruz; sonra cevabı Sayın Ko

misyon ve Sayın Hükümetten alıyoruz. Bilahara öner
geleri değerlendiriyoruz, daha sonra soru ve ondan 
sonra da redaksiyon konusunda teklifler varsa onu 
alıyoruz. O itibarla, bu sıraya lütfen riayet etmek zo
runda olduğumuzu arz etmek isterim. 

Yalnız, Sayın Bakanın bir işareti oldu, daha ev
vel de bu konuyu hatırlatmışlardı; hem başlığı, hem 
1 inci maddeyi, 2 nci maddeyi görüştükten sonra ele 
alalım tarzında bir görüşleri olmuştu. Burada kür
süden de ifade ettiler. 

Evvela Sayın Komisyonun, Sayın Bakanın bu 
teklifi üzerindeki görüşünü rica edeyim. 

Buyurun Sayın Civelek. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ORHAN CİVELEK — Sayın Başkanım; doğru
dur. Yalnız burada başlık hususunda bazı tereddütler 
vardır. Tasarı başlığını, Komisyonumuz; (İktisadî İş
ler Komisyonunun kabul ettiği metinden okuyorum) 
«2172 Sayılı Kanunun İptali ve Devletçe işletilecek 
Madenlerle, Maden Sahaları Hakkında Kanun Tasa
rısı» olarak tespit etmiş bulunmaktadır. Halbuki Hü
kümet Tasarısında başlık; «Bor, Kömür, Asfaltit, 
Fosfat, Demir Madenleri ile Nükleer Enerji Ham
maddelerin işletilmesini Düzenleyen Kanun Tasarısı» 
şeklinde idi. 

Şimdi burada, isim saymak suretiyle tadadî bir 
durum vardı. O bakımdan Sayın Bakan, başlığı 2 nci 
maddenin görüşülmesinden sonraya alınmasının uy
gun olduğunu ifade ettiler. Bu görüş doğrudur; an
cak Komisyonumuz başlığı, bu tadadî olan durum
dan çıkarmak suretiyle, «Devletçe İşletilecek Maden-
lerler, Maden Sahaları Hakkında Kanun Tasarısı» 
şekline çevirmiş olduğundan, bu aşamada 2 nci mad
deden sonra görüşülmesine yer olmadığı görüşünde
yiz efendim. 

Arz ederim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Uygundur. 

BAŞKAN — Devam ediyoruz. 
Değerli üyeler; bu maddeyle ilgili önergeleri oku

tuyorum. 18 önerge vardır. 

Sayın Başkanlığa 
184'e 1 inci ek sıra sayılı Bor, Kömür, Asfaltit, 

Fosfat, Demir Madenleri ile Nükleer Enerji Ham
maddelerinin işletilmesini Düzenleyen Kanun Tasarı
sının Hükümet Teklifi üzerinden müzakeresinin yapıl
masını arz ve teklif ederim. 

Ayhan FIRAT 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 184'e 1 inci ek sıra sayılı, Dev

letçe işletilecek madenlerle ilgili Kanun Tasarısının 
başlığındaki, «2172 Sayılı Kanunun İptali ve» ibare
sinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Necip BİLGE Akif ERGİNAY 
Abdülkadir ERENER Isa VARDAL 

Şerafettin YARKIN 
Sayın Başkanlığa 

Tasarının başlığının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Fikri DEVRİMSEL 
«Devletin, ortak olarak veya doğrudan doğruya 

gerçek ve tüzelkişiler eliyle işletilecek maden sahala
rı hakkında Kanun Tasarısı.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan ve Maden Yasasında değişik

lik yapan Tasarının başlığının, Hükümetten geldiği 
şekilde «Bor, Taşkömürü, Asfaltit, Fosfat, Demir 
Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşle
tilmesini Düzenleyen Kanun Tasarısı» olarak düzen-

. lenmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 
Paşa SARIOĞLU Halil GELENDOST 

A. Fehmi KUZUOĞLU Turgut KUNTER 
Mehmet AYDAR Eşref AKINCI 
Remzi BANAZ İmren AYKUT 

Şerafettin YARKIN 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz Kanun Tasarısının baş
lığının, «Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demir Ma
denleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletil
mesi Hakkında Kanun Tasarısı» olarak değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Feyyaz GÖLCÜKLÜ Turgut TAN 
1. Hakkı DEMİREL Ragıp TARTAN 

Birinci bölümün başlığı hakkında : 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 184'e 1 inci ek Sıra Sa
yılı Maden Kanununun Birinci Bölümünün Başlığı
nın «Amaç ve kapsam» olarak değiştirilmesini önerir, 
saygılarımı sunarım. 

Abdülbaki CEİBECÎ 
'Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 184'e 1 inci ek Kanun Tasarı
sında 1 inci maddenin Hükümetten geldiği şekliyle 
ka'bu.1 edilmesine müsaadelerinizi saygılarımla arz 
ederim. 

Mahmut AKKILIÇ 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan ve Maden Yasasında değişik

lik yapan Yasa Tasarısının, «Amaç» kenar başlığı 
altındaki madde l'in Hükümetten geldiği şekilde dü
zenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Paşa SARIOĞLU Halil GELENDOST 

A. Fehmi KUZUOĞLU Turgut KUNTER 
Mehmet AYDAR Eşref AKINCI 
Remzi BANAZ İmren AYKUT 

Şerafettin YARKIN Necip BİLGE 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Madenler Kanun Tasarısı 1 inci maddesi kapsa

mından, «Asfaltit» kavramının çıkartılmasını; 2 nci 
madde için verdiğim önerge ile de bütünleşmesi ba
kımından saygılarımla arz ederim. 

Fuat YILMAZ 
Sayın Başkanlığa 

Görüştüğümüz Kanun Tasarısının amaç kısmında 
yer alan 1 inci madde, kanaatime göre, ülkemizin ba
zı gerçeklerine ve ulusal yararları azamileştirmekle 
pek bağdaşmamaktadır. Bu nedenle Hükümet Tasa
rısının 1 inci maddesinin 'birinci satırındaki «Asfal
tit» kelimesinin çıkarılarak aynen kabulünün da'ha isa
betli olacağı kanısı ile arz ve teklif ederim. 

Derin saygılarımla. 
Beşir HAMİTOĞULLARI 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 1 inci maddesinin ilişik gerekçede açık

lanan nedenlerle aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

A. Avni ŞAHİN Tevfik Fikret ALPASLAN 
Erdoğan BAYIK 

Amaç : 
Madde, 1. — Bu Kanunun amacı, 2172 sayılı Dev

letçe işletilecek Madenler Hakkındaki Kanunun yü
rürlükten kaldırılması ile bu Kanuna da yanılarak 
Devlet kuruluşlarınca işletilmesine karar verilen saha
ların tamamının eski hak sahiplerine iadesi, uranyum 
ve toryum madenlerinin arama ve işletilmesinin Dev
let kuruluşlarınca yapılması, termik santrallerin ve 
ağır sanayinin kömür ihtiyacının özel sektöre ait sa
halardan ne suretle temin edileceği ile ilgili esasları 
düzenlemektir. 

1 inci Maddenin Gerekçesi : 
Yüksek Heyetin tetkikine sunulmuş bulunan Ta

sarı isminden de getirildiği hükümlerden anlaşıldığı 
üzere evvel emirde 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Ma
denler Hakkındaki Kanunun yürürlükten kaldırılması 
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lerinin tamamı ile kömür ve demir madenlerinin bir 
kısmının Devlet kuruluşlarınca işletilmesi ve 2172 sa
yılı Kanunla Devlet kuruluşlarınca işletilmesine ka
rar verilen kömür ve demir sahalarından bazılarının 
geri verilmesi ile ilgili esasları düzenlemektir.» 

Necip BİLGE Akif ERGINAY 
Abdülkadir ERENER Şerafettin YARKIN 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 184 Sıra Sayılı Kanun Tasa

rısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Zeki ÇAKMAKÇI 

Madde 1. — Bu Kanunla, bor, asfaltit, uranyum, 
toryum madenlerinin tamamının aranması ve işletil
mesine; kömür ve demir sahalarından bir kısmının 
işletilmesinin Devlet kuruluşlarınca yapılmasına ve 
2172 sayılı Kanunla Devlet kuruluşlarınca işletilmesi
ne karar verilen kömür ve demir sahalarından bazıları
nın iade edilmesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. 

- Komisyon Raporunda kullanılan deyimle bu Kanu
nun iptali - Maksadı ile hazırlanmıştır. 

2172 Sayılı Yasanın beş yıla yaklaşan uygulaması
nın ekonomide meydana getirdiği maddî zararları ve-
olumsuz psikolojik ortamı saptayan Hükümet Türk 
Madenciliğinin başında Demoklesin Kılıcı gibi duran 
bu Yasanın kaldırılmasını zorunlu görmüştür. 

Tasarının Hükümetçe hazırlanan gerekçesinden 
öğrendiğimize göre 2172 sayılı Yasanın yürürlükte 
bulunduğu süre içinde beklenen üretim artışının ger
çekleşmesi bir yana üretimde düşüşler olmuş ve tes
pitlerimize göre de ihracat gelirleri azalmış, ithal zo-
runluğu doğmuştur. 

Kanımızca bunun nedeni KİT'lerin maddî im
kânlarının yetersizliğidir. Gelecekte bu imkânın iste
nilen düzeye çıkartılabileceğini düşünmek de tatlı bir 
hayalden öteye gitmeyecektir. Bu nedenledir ki ve kar
ma ekonomi sisteminin bir gereği de olarak özel 
sektörün mevcut ve temin edebileceği iç ve dış malî 
imkânlardan, tecrübesinden azamı ölçüde yararlana
rak yeraltı servetlerimizin değerlendirilmesinde top-
yekûn millî potansiyelin seferber edilmesi gerekecek
tir. Gerçek bu iken bazı maden türlerinin ve sahaları
nın Devlet işletilmesinde ısrarın bir yararı yoktur. 

Bu nedenlerle demir ile birlikte bor, linyit ve as
faltit sahalarının da tümünün isteyen eski hak sahip
lerine iadesini ve özel sektörün bu alanlarda da üre
time katılmasını sağlamak üzere 1 inci maddenin tek
lif edilen şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Sayın Başkanlığa 
Madenlerle İlgili Kanun Tasarısının «Amaç» ke-

narbaşliklı 1 inci maddesinin aşağıda belirttiğim şe-
ikilde yer almasını arz ve teklif ederim. 

Ayhan FIRAT 
Madde 1. — Bu Kanunla; bor, asfaltit, uranyum, 

toryum madenlerinin tamamının aranması ve işletil
mesinin, kömür ve demir sahalarından bir kısmının iş
letilmesinin Devlet kuruluşlarınca yapılması ve 2172 
sayılı Kanunla Devlet kuruluşlarınca işletilmesine ka
rar verilen kömür ve demir sahalarından bazılarının 
iade edilmesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 184'e 1 ek Sıra Sayılı Devletçe 

İşletilecek Madenlerle İlgili Kanun Tasarısının 1 inci 
maddesinin kenar başlığı olan «Amaç» kavramına uy
gun olarak aşağıdaki biçimde yazılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

«Madde 1. — Bu Kanunun amacı; bor, fosfat, as
faltit, taşkömürü, radyum, uranyum, toryum maden-

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Eor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demir Madenleri ile 

Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini Düzen
leyen Kanun Tasarısının «Amaç» başlığı altındaki 1 
inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Ali DİKMEN 
Amaç : 
Madde 1. — Bu Kanunla; bor, asfaltit, radyum, 

uranyum madenlerinin tamamı ile kömür ve demir 
madenlerinin bir kısmının Devlet kuruluşlarınca işle
tilmesi ve 2172 sayılı Kanunla Devlet kuruluşlarınca 
işletilmesine karar verilen kömür ve demir sahalarının 
bazılarının iadesiyle ilgili esaslar düzenlenmiştir. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 184'e 1 Ek Sıra Sayılı Ka

nun Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki biçimde 
düzenlenmesini saygı ile arz ederim. 

Abdülbaki CEBECİ 
Amaç : 
Madde 1. — Bu Kanunun amacı; kapsamına giren 

madenlerin aranmasını, çıkarılmasını, işletilmesini, yurt 
içinde ve yurt dışında pazarlanmasını ve 'Bakanlar Ku
rulu kararı ile belirlenecek madenlerin özel teşebbüsle 
ortaklaşa çıkarımını, işletilmesini ve 4 Ekim 1978 tarih
li 2172 sayılı Kanunla devletleştirilmiş bulunan maden
lerden uygun görülenlerin geri verilmesi esas ve yön
temlerini Anayasa ilkelerine göre yeniden düzenlemek
tir. 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Maden Yasası Tasarısının 1 

inci maddesinin birinci satırında «Asfaltit» kelimesin
den sonra fosfat ve taşkömürü kelimesinin ilavesini 
arz ederim. 

Kamer GENÇ 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Maden Yasa Tasarısının 1 inci 

maddesinin «ve 2172 sayılı» ile başlayan cümleciğinin 
aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 
Birinci cümle : 
«... ve 2172 sayılı Kanunla Devlet kuruluşlarınca 

işletilmesine karar verilen demir ve kömür sahaların
dan bazılarının iade edilmesine ilişkin esasları düzen
lenmiştir.» 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Önergelerin aykırılık ve benzerlik bakımından sı

ralanmasında, dikkat 'buyurduğunuz gibi, bir zorluk ol
muştur. O itibarla, bazı sayın üyelerin önergeleri daha 
öne, daha arkaya alınmış olması bakımından, bir ko
nu... 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, bir 
komisyon kurulması yararlı olmaz mı acaba?... 

BAŞKAN — Efendim?... 
S. FERİDUN GÜRAY — Eğer böyle devam ede

cekse, ki Başkanlık Divanına yardımcı olması bakı
mından, bir komisyon kurulması yararlı olmaz mı?... 

BAŞKAN — Sayın Güray, bundan sonraki madde 
üzerinde böyle bir çalışma yapalım. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, müsaade eder
seniz ben de şöyle bir şey arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bu önergelerin sıralanması bakımın
dan mı?... 

AYHAN FIRAT — önergelerin bir kısmı Hükü
met Teklifine dayanmaktadır, bir kısmı Komisyon Tek
lifine; bu husus belli olursa, önergeler yarı yarıya dü
şecektir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim; birbirine ben

zeyen çok önerge var. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkanım, usul ba

kımından söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usulle ilgili olarak buyurun Sayın 

Çakmakçı. 
ZEKÎ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkanım; hissetti

ğim kadarıyla Komisyonda bir düşünce farklılığı doğ
muş bulunmaktadır; bilhassa bu 1 inci madde hakkın
da. 

Eğer Komisyon bu fikrini bir an evvel açıklarsa, 
zannederim bu önergelerin tümünün görüşülmesine ge
rek kalmayacaktır. 

Bunu arz etmek istedim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim; evet bu görüşünüz

de isabet var. Komisyondan görüş alayım; ona göre 
önerge sahibi sayın üyeler, belki önergelerini geri ala
caklardır ve müzakereler daha salim yapılabilecektir. 

Buyurun Sayın Civelek. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ OR

HAN CİVELEK — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Yüce Kurulunuza iki tasarı gelmiş bulunmakta; 
bir tanesi Hükümet Tasarısı, bir diğeri de Komisyonu
muzun Tasarısı. Hükümet Tasarısında, Komisyon Ta
sarısından farklı olarak kömür ve fosfatlar da devlet
leştirme kapsamı içerisinde bırakılmış; Komisyon Ta
sarısında ise, taşkömürü ile fosfat çıkarılmış ve bir de 
buna ilaveten demir madenleri çıkarılmış durumda 
idi. 

Bilahara Komisyonumuzda yapılan çalışmalar neti
cesinde, Hükümetle «Fosfat ve taşkömürlerinin Tasa
rıdan çıkarılması konusunda mutabakata vardık. 

Bunun yanında, demir cevherlerinden dört saha
nın da Devlette bırakılması hususunda da yine muta
bık bulunmaktayız. 

Yüce Kurulumuz 'bu konu hakkında eğer bilgi 
edinirlerse, bu verilen önergelerin pek çoğunun kalka
cağı görüşündeyiz. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; ilk önerge, en aykırı önerge Sayın 

Fırat'ın önergesi. Bu önergede Komisyonun kabul 
ettiği metnin değil, Hükümetin metninin görüşülmesi 
isteği var. 

Evet Sayın Fırat?... 
ABDÜLBAKÎ CEBECİ — Sayın Başkan, usul hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usul hakkında demin söz verdim; 

bitti efendim. 
Evet, buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım; biraz önce 

Sayın Komisyon Sözcüsünün ifade ettiği görüşlere 
katılırım; kabul edildiği takdirde önergemi geri alı
rım; çünkü önergemle paralel hale geliyor efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Evet; tabiî Komisyonun görüşü bu. 

Bu takdirde önergeniz... 
AYHAN FIRAT — Eğer Komisyonun bu görüşü 

I kabul edilirse; önergemi geri alıyorum efendim. 
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BAŞKAN — Şîmdi, Komisyonun bu görüşünün 
kabul edilip edilmediğini şu anda tespit etmek müm
kün değildir. Şüphesiz. 

AYHAN FIRAT — O zaman, oylansın efendim. 
BAŞKAN — «O zaman, oylansın....» Evet. 
Usul hakkında, buyurun Sayın Cebeci. 
ABDÜLBAKl CEBECİ — Sayın Başkanım; Sa

yın Bakan Kanunun isminin 2 nci maddeden sonra 
görüşülmesini teklif ettiler. Bu durumda birinci mad
denin görüşülmesinden evvel, Birinci Bölüm başlığı 
hakkındaki önergelerin görüşülmesinin daha uygun ola
cağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Zaten öyle yapacağız. Sayın Fırat'ın 
önergesinden sonra başlıkla ilgili önergeleri sunaca
ğım Genel Kurula. 

Sayın Fırat, bir açıklama yapmaya gerek var 
mı?... 

AYHAN FIRAT — Önergem açık efendim. 
BAŞKAN — Sayın Fırat'ın önergesinin lehinde, 

aleyhinde söz isteyen?... 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkanım; lehinde, 

aleyhinde değil, usul hakkında bir şey belirtmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun Sayın Aş
kın. 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Sözcümüz, Komisyo
nun Hükümetle toplanmak suretiyle 1 inci maddenin 
kapsamını değiştirdiğini, demirlerden dört sahanın da 
Hükümete bırakılmasının kabul edildiğini söylediler. 
Benim bu toplantıya katılmadığımı, böyle bir davet al
madığımı bildirmek isterim. Tabiî ne gibi işlem ya
pılacağını bilmiyorum; ama bu toplantıya ben katıl
madığımı. 'Sadece bunun zabıtlara geçmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Evet. Bu usulle ilgili olmadı, Sayın 
Aşkın; bir komisyon üyesi toplantıya katılır veya ka
tılmaz; ama bu Genel Kurul bakımından usulle ilgili 
olmadı. 

AYDEMİR AŞKIN — Davet edilmedim. 
BAŞKAN — Sayın Fırat'ın önergesinin lehinde, 

aleyhinde söz isteyen?... Sayın Gürbüz aleyhte.. 
Başka söz isteyen?... Yok. 
Buyurun Sayın Gürbüz. 
1 DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, değer

li üyeler; 
Sayın Fırat'ın vermiş olduğu önerge ile daha 

önce Hükümet tarafından Danışma Meclisine sevke-
dilen «amaç» maddesinin aynen görüşülmesi istenil
mektedir. 

Hükümet Tasarısındaki amaç maddesiyle Komis
yondan gelen şekil arasındaki farkı; ikisini bir ara

ya koyduğumuzda çok büyük farklılıklar olmadığını 
rahatlıkla görüyoruz. Az önce Sayın Komisyon Söz
cüsünün de ifade ettiği gibi, elbette Komisyonda bu 
mesele görüşülürken Hükümetle Komisyon belirli bir 
mutabakata varmışlardır ve Yüksek Huzurunuza bun
dan sonra amaç maddesi gelmiştir. Şayet bunun ter
si olmuş olsaydı Hükümet tarafından bunun açık
lanması gerekirdi. 

Şimdi, Komisyon tarafından huzurunuza getiri
len maddede fosfatlar alınmamıştır. Sebebi de ga
yet açıktır ve bellidir. Halihazırdaki fosfat yatak
ları zaten Devletin elindedir. Bundan sonra Türki
ye'de bulunabilecek olan fosfat yataklarına doğru 
dikkatler çevrilmiştir, özel sektör de gitsin arasın, 
Devlet kesimi de gitsin arasın; var ise Türkiye'deki 
fosfat yatakları bulunsun, işletmeye açılsındır; ana 
espri budur. 

Diğer bir konu ise demirdir. Hakikaten demirler 
ve demir yatakları tamamen kamulaştınldıktan son
ra Türkiye'de görülmüştür ki, demir cevheri üreti
minde belirli bir düşüş olmuştur. Önemli olan Tür
kiye'deki demir cevherinin üretilmesi ve bu cevhe
rin dışarıdan ithal edilmemesidir. Bu çok önemli bir 
husustur. Ondan sonra Türkiye'de demirin tek alı
cısı Devlettir. Ne kadar özel teşebbüse imkân verir
seniz verin, şayet ürettiği demiri belirli bir fiyatın 
üzerinde veyahutta kâr unsuru içerisinde almadığı
nız takdirde, zaten özel sektörün böyle bir teşebbüsü 
olmayacaktır. Yine burada önemli olan demir cev
heri üretiminin, daha fazlaya doğru yükseltilmesidir. 

Bu nedenle bu maddenin Komisyondan geldiği 
şekliyle görüşülmesinde büyük fayda vardır. Çünkü, 
arz ettiğim gerekçelerin yanında Hükümetle Komis
yon bu konuda mutabakata varmışlardır. Bunu da 
her halde burada Hükümet ve Komisyon ayrıca açık
layacaktır. Bu nedenle amaç maddesinin Komisyon
dan geldiği şekliyle görüşülmesine taraftarım. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Komisyonun önerge ile ilgili görüşünü rica 

ediyorum. 
İKTİSADÎ ÎŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ OR

HAN CİVELEK — Efendim; önergeye bu hali ile 
katılamıyoruz. Çünkü biz Hükümetle, biraz önce de 
arz etmiş olduğum sebeplerle değişik konularda mu
tabakata varmış durumdayız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Civelek. 
Sayın Bakan? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Sayın Başkan; bir açıklama yap-
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makta yarar var. Birincisi; 2 nci maddenin (a) fık
rasına giren konularda Komisyonla Hükümet arasın
da mutabakat vardır. Bu mutabakat şu şekildedir : 
Bilumum bor, asfaltit, uranyum ve toryum madenle-
riyle ilgilidir. 

İkincisinde; burada yazılan Komisyon Tasarısıy
la Hükümet mutabık değildfr. Buradaki durumda fark
lılık şudur : Burada yalnız 2 nci maddenin (b) fık
rasında linyit kömürü konulmuştur. Hükümet bura
da demir cevherlerinin de konulması mevzuunda mu
sirdir. 

Bu şekliyle Sayın Fırat'ın ikinci bir önerisi var
dır; onunla mutabık olduğumuzu bildirmek isterim. 

BAŞKAN — Bu önerge ile alakalı değil Sayın 
Bakan. 

Değerli üyeler... 
VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkanım usul hak

kında. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun... 

VAHAP GÜVENÇ — Oylama usulü ile ilgili; 
hangi önergenin ne zaman oylanması lazım geldiği
ne dair bir açıklamada bulunmak istiyorum. 

ALÎ DİKMEN — Usulle ilgili söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usulle ilgili Sayın Dikmen, alaca

ğım efendim. 
Buyurun Sayın Güvenç. 

VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan; usulümüze 
göre verilmiş olan önergelerin en aykırısının, Komis
yonun getirmiş olduğu metne en aykırısının en önce 
oylanması gerekir. Şimdi burada verilmiş olan 18 
önergenin içerisinde Hükümet Teklifini içeren öner
geler en aykırı önergelerdir. 

BAŞKAN — Neyi içeren?.. 
VAHAP GÜVENÇ — Verilmiş olan 18 önerge

nin içerisinde Hükümetin Tasarısında yer alan tek
lifi içeren önergeler var. Bu önergeler Komisyonun 
getirmiş olduğu metne en aykırı önergelerdir. Bun
ların en önce oylanması lazım gelir. 

BAŞKAN — Ben de öyle yaptım zaten Sayın 
Güvenç. 

VAHAP GÜVENÇ — Sayın Fırat'ın önergesin
de «fosfat» yoktur. Halbuki Hükümet teklifinde «fos
fat» vardır. 

BAŞKAN — Hayır, var efendim; önergesinde fos
fat var. Aynen Hükümetin getirdiği Tasarının görü
şülmesini istiyorlar. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Söz vereceğim Sayın Fırat. Usulle 

İlgili Sayın Dikrnen söz istiyorlar. 
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Buyurun Sayın Dikmen. 
ALI DİKMEN -— Sayın Başkan, burada konu ay

dınlığa kavuşmuştur. Hükümetle Komisyon anlaşmış 
ve bunların anlaşmasına uygun şekilde önümüzde 
önergeler vardır. Binaenaleyh, bu konuda (Haklısınız 
en aykırı önergeden başladınız) sayın üyelerimizde 
bunu takdir ederler ve müsait karşılarlarsa; Hüküme
tin ve Komisyonun anlaştığı önergeleri ortaya çıka
rıp, işi kısa yoldan bitirmemizde fayda vardır. 

BAŞKAN — Bu ifadeniz usulle ilgili olmadı Sa
yın Dikmen. 

Usul hakkında buyurun Sayın Tuzcu. 
ŞAD AN TUZCU — Efendim; eğer yanlış anla-

madımsa Sayın Fırat'ın verdiği önergede ve biraz 
evvelki konuşmasında bir çelişki oldu, dolayısıyla 
Genel Kurulda yanlış anlamalar doğdu. Şöyle ki : 

Biraz evvel okuduğunuz önergeye karşılık Sayın 
Fırat, «Eğer Hükümetle Komisyonun anlaştığı nokta
da karar istihsal edilirse; yani fosfat dışarıda bırakı
lır, demir kapsam içine alınırsa, Komisyonun çıkar
dığı dört tane demir kapsam içine alınırsa ben Komis
yonun görüşüne katılıyorum.» dedi. 

Şimdi siz önergeyi açıklarken, biraz evvelde söy
lediğiniz gibi, Sayın Fırat'ın önergesinde fosfat kap
sam dışı alınmış oluyor. Bu durum karşısında mesele 
açıklanmamış ve daha çok karıştırılmış gibi bir inti
ba uyandırılmıştır. Bunun açıklanması lazım. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Fırat'ı din
leyeceğim efendim; müsaade buyurunuz Sayın Fırat'ı 
dinleyelim. 

Sayın Bayer, zannederim usulle ilgili konu halle
dildi. 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Arz edeyim efen
dim. 

Efendim ben sayın üyelerin önergelerini teker 
teker tetkik ettim. Kanaatime göre en aykırı önerge 
Sayın Avni Şahin'in önergesidir. Eski hak sahipleriy
le ilgili olarak, ne Hükümet Tasarısına, ne de Ko
misyon metnine iştirak ediyor. «Eski hak sahiplerine 
iadesi...» diyor. Lütfen, ilk önce Sayın Avni Şahin'in 
önergesinden başlamak lazımdır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Fırat, kısa bir açıklama için buyurunuz. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, ben konuş

mamda da arz etmiştim. Sayın Hükümetin Tasarısın
da fosfat ve taşkömür yataklarının işletilmesi Devle
tin hüküm ve tasarrufu altında tutulmuştur tümüyle. 
Bunun karşılığında Komisyonun getirdiği maddede, 
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tümüyle demir özel sektöre verilmiştir. Arz ettiğim 
önergede ben, fosfat ve taşkömürünün, mevcutların 
dışında özel teşebbüs tarafından aranmasının da ser
best bırakılması tezini getirmiştim. Ancak, arz etti
ğim demir madenlerinden dört tanesinin kapsam içine 
alınmasından bahsetmiştim ve önergem bunu açıklı
yordu. 

Şimdi, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet bu 
önergeyi kabul ettikleri için, daha önce verdiğim ve 
Hükümet Tasarısı üzerinden gitmeyi teklif ettiğim; ya
ni demir madenlerinin kapsam içine alınmasını amaç
ladığım önergemi şu anda geri alıyorum; çünkü me
sele bence halledilmiştir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim Sayın Fı
rat. Demin geri almış olsaydınız, bu kadar usul gö
rüşmesi yapılmış olmazdı. Teşekkür ederim. 

Değerli üyeler, başlıkla ilgili önergeleri değerlen
dirdikten sonra, diğer önergeler içerisinden, işaret bu-
yurulduğu gibi en aykırı önergeyi, Sayın Şahin'in 
önergesini çıkaracağım ve onun üzerinde müzakere 
yapacağız. 

Sayın Bilge ve arkadaşlarının başlıkla ilgili öner
gesiyle ilgili olarak açıklama yapmak üzere Sayın Er-
ginay, buyurunuz efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, Komisyon 
önergeye uymuşsa, izahata hiç lüzum yok efendim. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ORHAN CİVELEK — Efendim, başlıkta «2172 sa
yılı Kanunun İptali ve Devletçe İşletilecek Maden
lerle Maden Sahaları Hakkında Kanun Tasarısı» iba
resi vardır. Zannederim Sayın Hocam «2172 Sayılı Ka
nunun iptali» hükmüne karşılar. Biz Komisyon ola
rak bunu çıkarıyoruz ve başlığı şu şekilde bırakıyo
ruz. «Devletçe işletilecek Madenlerle Maden Saha
ları Hakkında Kanun Tasarısı» (Alkışlar) 

BAŞKAN — Evet, tamam efendim. 
Sayın Devrimsel'in önergesine geçiyoruz. Sayın 

Devrimsel, buyurunuz efendim. 
FIKRI DEVRİMSEL — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlar; 
Benim naçizane anlayışıma göre, bu Kanunun Ana

yasamızın 168 inci maddesinin dördüncü cümlesinin 
gereği olarak çıkarıldığı kanısındayım. 

Buradaki, «Devletin gerçek ve tüzelkişilerle ortak 
olarak veya doğrudan gerçek ve tüzelkişiler eliyle 
yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır.» hükmünün 
gereğini, yani bunun uygulama alanına intikalini sağ
layan bir Kanundur bu Kanun. Anladığım kadarıyla, 

Anayasamızın emri gereğince bu Kanunun amacının 
bu olması gerekirken, başlığına bakıyoruz; Hükümetten 
gelen Tasarı daha olumlu, fakat Geçici Komisyon
dan, bilhassa son komisyon olan iktisadî İşler Ko
misyonundan gelen metinde «2172 Sayılı Kanunun 
iptali» deniliyordu, Sayın Hocalarımızın verdikleri 
teklifle o husus düzeldi; ona aynen katılıyorum. 

Başlıkla ilgili olarak geriye «Devletçe işletilecek 
Madenler ve Maden Sahaları Hakkında Kanun» iba
resi kalıyor. 

Şimdi, Anayasanın 168 inci maddesi, «Tabiî servet 
ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altında
dır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete 
aittir.» hükmünü getirmiştir. Bu temel ilke zaten var. 
Yani Devletin bazı madenleri işletmesiyle ilgili ka
nun adı altında başka bir kanun çıkarmaya gerek 
yok. Ya hangi isimde çıkarmaya gerek var?.. Gerçek 
ve tüzelkişiler tarafından ve Devletle bunların kura
cağı ortaklıklarla çıkarılacak madenlerle ilgili düzen
leme getiren bir kanun çıkarmak lazım. Anayasamız 
bunu emrediyor. Biz ise, Anayasamızın bu temel hük
müne aykırı olarak «Devletçe işletilecek Maden Sa
haları Hakkında Kanun» diye ve de birinci bölümün 
başlığını hemen «Devlet Kuruluşlarınca İşletilecek Ma
denler» diye koyarak, bir kanun çıkarmaya çalışıyo
ruz; «Amaç» maddesinde var, «Kapsam» maddesin
de var. Bu yönden başlığın açıkça Anayasamızın 168 
inci maddesine aykırı olduğu kanısındayım. Dolayı
sıyla, muhtevanın da bu yönden aykırı olduğu ka
naatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bence bu Tasarının Anayasaya uygunluğu konu

sunda Anayasa Komisyonumuzun görüşünün alınma
mış olması, büyük bir noksanlıktır. Bunu başta söy
leme fırsatını bulamadım. 

1961 Anayasasının ilgili maddesine bakıyoruz; 
yeni Anayasamızın 168 inci maddesi aşağı yukarı bir
birine benziyor. Yani 1961 Anayasasının 130 uncu 
maddesiyle yeni Anayasamızın 168 inci maddesi bir
birine çok benziyor, fakat 168 inci maddede «Devlet 
bu hakkını belli bir süre için gerçek ve tüzelkişilere 
devreder.» deniliyor. 

Olayı somut olarak ele alalım : Bir gerçek kişiye 
belirli bir süre bu hakkın devri. Bir gerçek kişinin 
ömrü, diyelim 70 - 80 senedir; belli bir süre... Bir 
gerçek kişinin ömrüne sığacak kadar bir süre devre
dilir Anayasaya göre. Anayasa süreyi özellikle ge
tirmiş. 1961 Anayasamızın 130 uncu maddesine ba
kıyoruz, burada «süre» tabiri yok. Oysa ki, şimdi 
6309 sayılı Kanundaki süreleri alırsak; arama iki yıl, 
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işletme 10 - 15 yıl, işletme imtiyazı 40 ila 99 yıl. Ya
ni bir kişiye işletme hakkı 99 yıllığına verildiği za
man, bu kişi kendisi kullanacak, oğluna geçecek o 
da kullanacak, ondan da torununa intikal edecek... 
Bu, fiilen mülkiyet devri anlamını taşır. 

Bir de, süre açısından, uygulama açısından, bugün 
bu Kanunda bahsedilen hususlar bu yönden de Ana
yasaya aykırıdır. 

Bir de üçüncü maddede, rantabl olmayan kuru
luşların işletilmelerinden vazgeçileceğini Bakanlar Ku
rulunun iznine bırakıyor, oysa ki, yine Anayasanın 
168 inci maddesinde «Kanunun açık iznine bağlıdır.» 
deniliyor. Hükümetlere yarın, bunların tümünden de 
vazgeçme imkânını tanıyoruz kısmen. O günkü Hü
kümetin eğilimine bağlı oluyor. 

Maddelere geçilince görüşlerimi ayrıca söyleyece
ğim; ancak genel olarak bu Tasarı, şimdiki Anaya
samıza aykırıdır. Şimdiki Anayasamızın hükümleri 
1961 Anayasasından daha sert olacak, «Devletin hü
küm ve tasarrufu altında bulunmayı» daha belirgin 
bir şekilde getirmiş; üstelik 1961 Anayasasından son
ra artı süre getirmiş. 

Bu bakımdan, bu Tasarının Anayasa açısından 
ciddî olarak incelenmesi kanısındayım. Başlığı da, bu 
bakımdan Anayasanın 168 inci maddesinin özüne 
uygun şekilde teklif ettim. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Erginay, Sayın Bilge, haklısınız, önergenizi 

neden kesin oylatmadım diye. Yalnız, başlık üze
rinde bir - iki teklif var, o arkadaşların da görüşle
rini alayım, ond̂ an sonra Komisyon ve Hükümet ka
tıldıkları için, sizin önergenizi kesin oya sunacağım. 

Sayın Tan ve Sayın Sarıoğlu, sizlerin de önerge
leriniz var. Yalnız, şu hususu rica etmek istiyorum; 
Sayın Bilge ile Sayın Erginay ve arkadaşlarının öner
gelerine Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon katıldı
lar. «2172 Sayılı Kanunun İptali ve» kısmı çıkartıl
mak suretiyle «Devletçe İşletilecek Madenlerle Maden 
Sahaları Hakkında Kanun Tasarısı» haline gelmiş olu
yor. 

Siz önergeleriniz üzerinde ısrar ediyor musunuz? 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, «2172 Sa

yılı Kanunun İptali» deyiminin çıkarılmasını Komis
yon kabul ettiğine göre mesele yok. Yalnız, 2 nci kıs
mın muhafazasında, Sayın Devrimsel arkadaşımızın 
söylediği endişelere ben de sahibim; yani Anayasa
nın 168 inci maddesindeki ilkeyi âdeta tersine çevi
ren bir durum yaratıyor gibi geliyor. O yüzden, Hü

kümet metninde olduğu gibi sayılması; zaten bizim 
önerimiz de öyledir, bir tek farklılığı vardır Hükümet 
önerisinden, «düzenleyen» yerine, «hakkında» deyimi 
kullanılmıştır. Binaenaleyh, bu endişe olduğu içindir 
ki, biz, «hepsine katılıyoruz» diyemiyoruz. Sayın Dev
rimsel arkadaşımızın söylediği durumu tekrarlamak 
istemiyorum; 168 inci maddedeki ilke açıktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sarıoğlu, sizinki de aynı mahiyetle? 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, tekrara 

lüzum yok, zannedersem Sayın Komisyon Sayın Dev-
rimsel'in görüşüne bir ışık tutacaktır; eğer orada hu
kukî yönden bir mahzur yoksa, katılırım; ancak bu 
sorunun cevabının verilmesi lazım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, soracağım Sayın 
Komisyondan. 

Buyurun Sayın Civelek. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN CİVELEK — Efendim, Sayın Devrimsel'in 
görüşüne biz Komisyon olarak katılamıyoruz. 

Şimdi efendim, bir konuyu açıklamak isterim. Ana
yasamızın 168 inci maddesinde; «Tabiî servetler ve 
kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. 
Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. 
Devlet bu hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzel
kişilere devredebilir. Hangi tabiî servet ve kaynağın 
arama ve işletilmesinin, Devletin gerçek ve tüzelki
şilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve tüzelki
şiler eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır.» 
denilmiştir. 

Şimdi, Anayasanın bu hükmüne uygun olarak, 6309 
sayılı Maden Kanunu çıkarılmıştır. Bu Kanunda, han
gi madenlerin özel teşebbüsçe yalnız veya ortaklaşa 
olarak çalıştırılabileceği açıklanmıştır. Burada da bü
tün madenler 6309 sayılı Kanuna göre özel teşebbü
se açılmıştır. Şimdi, huzurlarınıza getirilen Yasa Ta
sarısı ile bazı madenlerin, yine Anayasanın bu mad
desine dayanarak bazı madenlerin Devletin tasarrufu 
altında bırakılması amaçlanmıştır. O bakımdan biz 
başlığa «Devletçe İşletilecek Madenlerle Maden Sa
haları Hakkında Kanun Tasarısı» şeklini vermiş bu
lunmaktayız. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Devrimsel? 
FİKRİ DEVRİMSEL — Bir cümle ile bir konu

yu düzeltebilir miyim; Sayın Sözcü «6309 sayılı Ka
nun Anayasanın bu maddesine göre çıkarılmıştır.» de
diler... 

— 260 — 
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İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ORHAN CİVELEK — «Çıkarılmıştır» demedim. 

FİKRİ DEVRİMSEL — öyle geçti zapta, bu çok 
eski bir Kanundur; Anayasa sonradan çıktı. 

BAŞKAN — Evet. 
Değerli üyeler; bu önergelerden, yalnız Sayın Er-

ginay ve Sayın Bilge'nin önergesine hem Komisyon, 
hem Hükümet katılıyor. Önergeyi kesin oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

ALI MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 
redaksiyon bakımından bir şey söyleyecektim, madde 
yanlış oldu. 

BAŞKAN — Hayır, redaksiyon bakımından bir 
hata varsa, Sayın Haznedar, Tasarının tümü bittik
ten sonra, müzakere bittikten sonra... 

ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Başlık için. 

BAŞKAN — Başlık için de olabilir, maddelerde 
de hata varsa, biliyorsunuz Tüzüğümüzde sarih hü
küm var Sayın Haznedar; hataları lütfen unutmayı
nız, Tasarının tümünü kesin oylarınıza sunmadan ev
vel, o hatayı işaret edersiniz, düzeltiriz, Genel Kurul 
kabul ederse Tasarıyı o tashihle kabul etmiş oluruz. 

Diğer önergeleri işleme koymak, bu kesin oylama 
sonunda mümkün olmuyor. 

Şimdi en aykırı önerge, Sayın Şahin'in önergesi. 
Buyurun Sayın Banaz. 

REMZİ BANAZ — Sayın Başkanım, bu kesin 
oyladığımız konu «2172 sayılı Kanunun iptali ve» kıs
mının çıkarılmasıdır. Başlığın kalan kısımlanyla ilgili 
önergelerin işleme konmaması, bu aşamada bahis ko
nusu olamaz. Usulî bir hata yapılıyor. Bu çıkmıştır, 
ama diğer kısımlarının düzenlenmesiyle ilgili öner
gelerin dikkate alınması lazım. Onu arz edecektim. 

BAŞKAN — Evet Sayın Banaz, ben sayın önerge 
sahiplerinin de Genel Kurulun bu kararına katılabi
leceklerini ve katıldıklarını düşünerek o yola gittim; 
ama söylediğinizi yerine getirmekte gayet tabiî hiç
bir mahzur yok, fayda var. 

Sayın Devrimsel'in önergesine Sayın Hükümet ve 
Komisyon katılıyor mu? 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Katılmıyoruz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet katıl
mıyorlar. Sayın Devrimsel'in önergesinin dikkate alın
masını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Diğer önergeleri de değerlendirelim bu durumda. 
Sayın Sarıoğlu ile Sayın Tan ve arkadaşlarının öner
geleri aynı, bu iki önergeye Sayın Komisyon ve Hü
kümet katılıyor mu? 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
I. NURİ ÖZGÖKER — Afedersiniz anlayamadık 
efendim? 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu ile Sayın Tan'ın öner
geleri Hükümet metnindeki başlığı ihtiva ediyor. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, geri alıyoruz. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
Sayın Sarıoğlu? 
PAŞA SARIOĞLU — Komisyon konuyu halle

decek bu şekilde sanıyorum, geri alıyorum. 
BAŞKAN — Geriye alıyorsunuz, teşekkür ede

rim. 
Kesin kabulle, dikkate alınan önergeyi Komisyo

na veriyoruz. 
Madde üzerinde Sayın Şahin'in önergesi var, Sayın 

Barangil? 
İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan, usul 

hakkında müsaade ederseniz? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İBRAHİM BARANGİL — Efendim, Sayın Ko

misyon, biraz evvel bir beyanda bulundular; Hükü
metle anlaştıkları konuların varlığından bahsettiler. 
O halde, Komisyonun getirdiği metinde 1 inci mad
denin değiştiğini kabul etmek lazım bu gerçek muva
cehesinde. Sayın Komisyon yeni bir metin getirsin, 
ondan sonra bunun üzerinde görüşelim. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon gayet açık ola
rak ifade etti, sizler de bu açıklamayı dinlediniz. 
Esasen, eğer söylenen değişikliği önerge sahipleri ka
bul buyurmuş olsalar, önergeleri üzerinde ısrar et
mezler, üyeler «önergelerimizi geri aldık» derler, ben 
de Komisyondan gelen metni oylatırım. 

Sayın Şahin, önerge sahibi olarak alıyor musunuz 
önergenizi geriye? 

A. AVNI ŞAHIN — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Almıyorsunuz. O halde, müsaade 

buyurun... 
İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkanım, ko

nu, Sayın Şahin'in önergesini veya bir başka arka
daşın önergesini geri alması değil, Sayın Komisyon 
yeni düzenlemesini bir metin halinde Genel Kurula 
sunsun; şifahî bir maruzatta bulundu, bunu arz etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Belirttikleri konulan tekrar ettire
yim. Lütfen tekrar eder misiniz ve maddede yer alan 
kısımları da işaret eder misiniz Sayın Civelek? 
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İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ORHAN CİVELEK — Efendim, biz yeni bir dü
zenleme getirdiğimizi buradan ifade etmedik; bazı 
önergeler vardı, bu önergelerin çoğu aynı mahiyet
teydi, bunların tartışmasının Yüce Meclisi son dere
ce fazla işgal edeceğini düşünerek, daha önceki bir 
mutabakatımızı arkadaşlarımıza arz etmek, bunu bil
dirmek istedim. «Fosfatla, taşkömürünü kapsam dışı 
bıraktık, buna mukabil, Hükümetin teklif etmiş ol
duğu dört demir sahasını da ithal ettik» dedik. 

BAŞKAN — Evet, biz de böyle ifade ettik. 
Sayın Şahin, buyurun lütfen. 
A. AVNI ŞAHİN — Sayın Başkan, muhterem ar

kadaşlarım; 
Önce, bir yıl süreyle birlikte çalışmış olduğum 

Komisyonumun Sayın Başkanı ve üyelerine, bu Ta
sarının üzerindeki müzakereler sırasında yaptıklarına 
inandığım çok geniş kapsamlı çalışmalarından dolayı 
teşekkür etmek isterim. Çünkü, İktisadî İşler Komis
yonunun kadrosu geçen yıla nazaran pek değişme
miştir ve geçen yılki çalışmalarımızda bir seminer ha
vasında bütün konuların gayet etraflı ve derinliğine 
incelendiğini görmüş idim. Bu vesileyle, Sayın Özgö-
ker'in haklı olarak burada ifade ettikleri hususların 
doğruluğuna işaret etmek ve kendilerine tekrar teşek
kür etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
2172 sayılı Kanun, şayet ekonomik ihtiyaçlar so

nucu çıkmış olsa idi, herhalde tevali eden yıllarda 
yapılagelen tartışmalar ve hatta bugün burada yapıla-
gelen tartışmalara gerek kalmazdı. O gün iktidarda 
bulunan siyasî partinin ekonomik felsefesinin bir ürü
nü olarak önümüze gelmiştir ve sadece 2172 sayılı 
Kanunla gelmemiştir bu ekonomik anlayış, çok çe
şitli alanlarda, küçüğünden büyüğüne kadar gelmiştir. 
Ancak, 24 Ocak Kararları elbette ki bu Kanunun ge
tirdiği sınırlamaları kaldıracak bir anlayışın ürünü
dür. Ne var ki, 24 Ocak Kararlarının çok mühim bir 
mütemmimi olan madenlerin iadesi hususundaki ka
rarname Danıştayca çevrilmiştir. Yani bu, 24 Ocak 
Kararlarının başarıya ulaşması için öngörülen topye
kûn bir üretim artışı ve topyekûn bir kalkınma hede
fine ters düşen sınırlamalar getiren bu 2172 sayılı Ka
nun ile devletleştirilen madenler iade edilememiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün, Sayın Ulusu Hükümetinin benimsemiş ol

duğu serbest piyasa ekonomisi, elbetteki bir reka
bet esasını hedef almaktadır. Bir rekabet olacaktır, 
üretim artacaktır, üretim, kaliteli ve ucuz olacaktır. 
Ancak, 2172 sayılı Kanunun değiştirilmesi sonucu, 
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bu hedefe varılacak mıdır, varılamayacak mıdır ma
den sahasında?.. Ben varılamayacağı kanaatindeyim. 
Çünkü; arkadaşlarımın ifade ettiği kamu yararını 
ben, Devletin bizzat işletmesinde değil, topyekûn kal
kınmada, topyekûn ilerlemede, gayri safi millî hâ
sılanın ve fert başına düşen millî gelirin artışında gö
rüyorum. Kamu yararı, şayet Devletin işletmesiyle 
olacak idiyse, neden Petrol Kanunu mevcut haliyle 
çıkmıştır, neden TEK Kanununda özel sektöre enerji 
tesisleri kurma yetkisi verilmiştir? Bunlar, elbette ka
mu yararının nasıl yorumlanacağı hususundaki fikir 
ayrılıklarından neşet eder. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bence kamu yararı, vatandaşın ucuz ve bol mik

tarda kömür bulmasıdır, bence kamu yararı, vatan
daşın taşsız ve topraksız kömür bulmasıdır. Eğer bu 
Kanun mevcut haliyle bunu gerçekleştirecekse amen
na; ama örnekleri meydandadır. Bu bakımdan, özel
likle maden sektöründe bir tekelleşmenin, şayet ka
mu yararını vatandaşın menfaati olarak görürsek, bu 
gayeye ulaşmak için tek araç olduğunu ifade etmek 
mümkün değildir. 

Şimdi deniyor ki, «Termik santrallerin bulundu
ğu bölgelerde bu santralleri besleyecek kömür, Dev
let tarafından işletilsin.» Burada, daha önce bulunan, 
daha önce ruhsatı alınan ve üzerine tesisleri kurulan 
işletmeler vardır. Bunlar yıllar yılı büyük çapta üre
timler yapmışlardır ve Devletin denetimi altındadır
lar. Devletin vereceği fiyatlardan başka fiyat da ala
mazlar; alıcısı devlettir. Maden işleticisi ne yapacak
tır?.. Üretecektir ve büyük alıcı olan Devlet kaza
nacaktır. O halde, denetimine tabidir. Bu bakımdan, 
özel teşebbüsün işlettiği bu madenlere, bu işletmelere 
karşı yeniden bir güvensizlik mi belirmiştir; önceden 
yokmuş da, şimdi mi belirmiştir? 

Değerli arkadaşlarım; 
Ekonomide veya sosyal bilimlerde bir subsidiarite 

prensibi vardır. Çok güçlü olan, daha az güçlü ola
nın yapacağı işi yapmaz. O daha az güçlü olan da, 
kendisinden daha az güçlü olanın yapacağı işi yap
maz. Yani Devlet (ki, her vesileyle bugünkü Hükü
met tarafından, Hükümet Temsilcisi tarafından söy
lenmektedir) vatandaşın tek başına veya topluluklar 
halinde yapabileceği işleri yapmaz. Şimdi burada ba
zı madenler iade edilirken deniyor ki, «Bunlar va
tandaşın tek başına yapabileceği işlerdir yahut şir
ket olarak yapabileceği işlerdir.» Ama daha önceleri 
vatandaşın şirket olarak veya fert olarak yaptığı ma
denler iade edilememektedir. Burada, özel teşebbüse 
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karşı gelişmiş olan son zamanlarda bir güvensizlik mi ı 
vardır?.. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, bir dakikanız var efen
dim. Karar almıştık Genel Kurulca, konuşmalar onar 
dakikayı geçmeyecekti. Bir dakikanız var. 

A. AVNI ŞAHİN — Peki efendim, teşekkür ede
rim. 

ATALAY PEKÖZ — O karar kadük oldu Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hayır, hayır. 
Buyurun. 
A. AVNI ŞAHİN — Değerli arkadaşlarım; 
Çok çeşitli madenler hakkında, borlar, asfaltitler 

hakkında burada geniş izahatlar verildi; ben o ko
nuya tekrar girmeyeceğim, yalnız kömür ve linyit ko
nusunda kalacağım. 

Linyit, büyük ölçüde sanayi enerji kaynağı ol
makla beraber, en büyük anlamını ısıtma enerjisi ola
rak göstermektedir ve şunu ifade etmek gerekir ki, 
Türkiye'de yakacak sıkıntısı olmuştur, özellikle dört 
senedir büyük ölçüde, benim temsilcisi bulunduğum 
ilde, büyük bîr maden işletmesi olduğu halde olmuş
tur; vatandaşın çektiği ıstırabı gözlerimle ve yakın
dan görmüşümdür. Kömür alamamıştır, aldıysa taşlı 
ve topraklı almıştır; çünkü karşısında rekabet edecek 
başka bir müessese yoktur, o kömürü almaya mec- I 
burdur. 

Ayrıca, subsidiarite prensibinden biraz evvel bah
sederken şunu da eklemek isterim; Devletimizin kay- I 
naklarının son derece sınırlı olduğunu her vesileyle 
ifade ediyoruz. Devlet altyapıyı yapmalı diyoruz, 
Devlet sosyal hizmetleri yapmalı diyoruz, okul yap
malıdır, hastane yapmalıdır diyoruz; ama bu arada 
Devletin kaynaklarını, vatandaşın veya özel teşeb
büsün kendi kaynakları ile işletebileceği sahalara da 
tevcih etmenin gereğini anlamak bence biraz zor ol
maktadır. I 

Şimdi, Sayın Başkanım süremin bittiğini ifade edi
yor; ben fevkalade saygılıyım. Yalnız sözümü, 24 
Ocak Kararlarını işbaşına geldiğinden bu yana uygu
lamakta olan ve bunu bir geçici politika olarak de
ğil, sürekli bir politika olarak kabul ettiğini ifade eden 
Sayın Bülend Ulusu Hükümetinin değerli Enerji Ba
kanına, şahsına ve kariyerine büyük saygı duyduğum 
değerli Enerji Bakanına bir sualle bitirmek istiyorum. 

Sayın Bakanım, şayet 2172 sayılı Kanun yürür
lükte olmasa idi, siz bugün Ulusu Hükümetinin bir I 
Bakam olarak bugün bu Tasarıda, önceden devlet- j 
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leştirilip ve yine Devlette kalmasını teklif ettiğiniz 
işletmeleri devletleştirecek miydiniz? 

Teşekkür ederim.; 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayin Şahin. 
Önergenin lehinde Sayın Peköz, aleyhinde de Sa

yın Parlak söz istediler. 
Buyurun Sayın Peköz. 
ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Tasarı, bilindiği üzere, kömür sahalarından bir 

kısmının işletilmesinin Devlet kuruluşlarınca yapılma
sını ve 2172 sayılı Kanun gereğince devletleştirilen 
kömür sahalarından bir kısmının da eski sahiplerine 
iadesini öngörmektedir. Avni Şahin arkadaşımız da 
hukukî lisanıyla «Hali sabıka icra» eski halin iadesi 
niteliğinde olmak üzere bir önerge vermiş bulun
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
2172 sayılı Kanunun uygulanmasıyla, özel sektör 

elinde bulunan 630 linyit sahası devletleştirilmiştir; 
ancak bu sahalardan 91 tanesi işletme imtiyazlı, 23 
tanesi de işletme ruhsatlı olarak faal halde bulun
makta idi. Buna mukabil, 516 saha gayri faal; müra
caat halinde, dosya halinde, diğer bir ifadeyle, kâğıt 
üzerinde bulunmakta idi. Şimdi, «Üretime açık, ve
rimli, faal olan, çalışma halinde olan 84 işletmenin 
Devlet elinde kalması gerekiyor. Üzerinde hiçbir faa
liyet olmayan, (sadece arz ettiğim gibi, müracaatları 
kapsayan, kâğıt üzerinde bulunan) 546 sahanın özel 
sektöre geri verilmesini sağlıyoruz» deniyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bazı kömür sahalarının devletleştirilerek, Devlet

çe işletilmesini haklı göstermek üzere başlıca iki se
bebin ileri sürülmekte olduğu görülmektedir. 

Birinci sebep; arz ve talep dengesini ve fiyat is
tikrarını sağlamak. İkinci sebep de; kurulacak termik 
santrallerin ihtiyacı olan linyiti Devletçe üreterek, bu 
santrallerin çalışmasını garanti altına almak. 

«Özel sektörün arz ve talep dengesini bozduğu, 
fiyat istikrarını saptırdığı» yolundaki iddiaları şahsen 
yersiz görmekteyim. Zira, linyit sahalarının devletleş
tirilmesinden önce Türkiye Kömür İşletmesi kömü
rün bir tonunu 270 liradan satmakta idi. Buna mu
kabil, özel sektör 1 600 liradan satıyordu. Aradaki 
bu fark, Devletin takip ettiği sübvansiyon politikası
nın tabiî bir sonucu olmuştur. Devletin, bir tonunu 
3 580 liradan mal ettiği kömürü 270 liradan satması, 
takip ettiği ekonomik politikanın bir neticesi olmuştur^ 
Devletleştirmeden hemen sonra, Türkiye Kömür iş
letmesi kömürün tonunu 270 liradan 1 750 liraya, bir 
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müddet sonra da 3 500 liraya yükseltmiştir. Buna 
rağmen Türkiye Kömür İşletmesinin 1979 yılı zararı 
16,3 milyar liradır. Kömür, Devletin elinde 1981'de 6 
bin, 1982'de 8 bin liradan satılır olmuş olmasına rağ
men, bulunmaz bir meta halinden de kurtulama
mıştır. Devletin pahalıya mal ettiği kömürü ucuza 
satması, bir taraftan kendisini milyarlarca lira zarara 
sokarken, diğer taraftan özel sektörün kömür üreti
mini de sekteye uğrattığı açıktır. Bu itibarla, kömür
de özel sektörün arz ve talip dengesini, fiyat istik
rarını bozduğu yolundaki iddiaları kabul etmek müm
kün görülmemektedir. 

Bazı linyit sahaların mutlaka Devlet tarafından 
işletilmesini zorunlu kıldığı ifade edilen ikinci sebep; 
termik santraller sorunudur. Deniyor ki; «Kalkınma
nın temel unsuru olan enerjiyi üretebilmek, sağla
yabilmek için lüzumlu olan kömür Devletin eli al
tında, teminatı altında olmalıdır. Santral bölgelerin
deki sahalar devletleştirilerek, kömür bizzat Devlet 
tarafından üretilmelidir.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Mutlaka, demir ve çelik de kalkınmanın temel 

unsurlarındandır. Buna rağmen, hiçbir demir sahası 
bulunmayan İkinci Ereğli Demir-Çelik Fabrikasının 
demir cevheri, 15 seneyi aşkın bir zamandan beri özel 
sektör tarafından sağlanmaktadır. Bu, sadece bir ör
nektir. O halde, elektrik enerjisine bağlı olarak kö
mürden niçin bu kadar kuşku duymaktayız? Demir
den duymuyoruz da, kömürden niçin duyuyoruz? Fil
vaki, demir cevheri hakkındaki Komisyon metninde 
yer alan hükmün akibeti ne olacak, henüz belli de
ğildir. Bir görüşe göre, demirin de, özellikle dört 
önemli yatağı yine Devlet işletmesine devredilmek 
istenmektedir; o durumu bilahare göreceğiz, ne olu
yor. Ama vurgulamak istediğim nokta; demir cevhe
rinde duymadığımız kuşkuyu, enerjinin bir hammadde
si olarak kömürde duymak, bence biraz yadırganıyor; 
ki, nitekim, Ereğli Demir-Çelik Fabrikalarına ve di
ğerlerine özel sektör demir cevheri vermiş, yıllarca 
vermiş, 15 seneyi aşkın bir zamandan beri vermiş, bir 
gün sekteye uğramamıştır bu fabrikaların işlemesi. 
Muhtelif bölgelerde termik santraller kurulmasını ön
gören Devlet Planlama Teşkilatı, eğer konuya ilişkin 
olarak bir kömür meselesini, problemini tespit ede-
bilseydi, mutlaka ve mutlaka programlarında bunun 
da tedbirlerini beraberinde getirecekti; aksine, santral 
faaliyetlerinde Devlet Planlama Teşkilatı, bu faali
yetlere özel sektörün ve yabancı sermayenin de iştirak 

ettirilmek suretiyle yatırımlara hız verilmesini öngör
müştür, önermiştir. 

Santral bölgelerinde özel sektör işletmelerinin de 
bulunması, o santral için aslında bir teminat teşkil 
edecektir. Devlet işletmelerinde rastlanabilecek çeşit
li aksamalar, özel sektör üretimiyle giderilecektir, Da
ha büyük bir garanti ihtiyacı hissedilirse, bunun da 
tedbiri vardır; Devlet, Özel sektöre ton/yıl olarak 
üretim hedefini, mecburiyetini verir ve ayrıca demir
de olduğu gibi, kömüre de ocak başı teslim fiyatı 
tayin eder. Demirde tespit ettiği gibi, kömürde de 
bir fiyat tespiti yapar. Muhterem Aydemir arkadaşı
mın verdiği özel sektörden örnek çok çarpıcıdır, dik
kat çekicidir. Bir özel sektör linyit işletmecisi, bir 
santralın ihtiyacı olan yıllık 1,5 milyon ton kömürü, 
Devlet sektörünün o bölgede maliyet fiyatının % 20 
altında vermeyi teklif etmiştir, taahhüt etmiştir; 30 
yıl süreyle. 

BAŞKAN — Sayın Peköz; bir dakikanız var. 
ATALAY PEKÖZ — Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu şunu ifade eder; Bugün Devlet, bir ton linyit 

kömürünü asgarî 5 bin liradan maletmektedir. Bunun 
% 2Û'si, ton başına bin lira yapar. Yılda 1,5 milyon 
ton kömürde uygulanacak tenzilat, 1 milyar 500 mil
yon TL. dır. Devlet bunu nasıl kazanacak? Neyi iş
letti de, nerede yüzümüzü ağarttı, kâr etti?.. Ama, 
Devlet işletmeciliğinin tabiatında yatıyor bu zarar; 
ama nerede yatıyor değerli arkadaşlarım?.. Kamu ya
rarının, kamu hizmetinin var olduğu kesimde yatı
yor. Siz bu kesimin içinde kaldığınız müddetçe, 
Devlet olarak elbette zararı sineye çekeceksiniz. Çün
kü, kamu yararı vardır, kamu hizmeti vardır; ama 
hem kamu yararı, kamu hizmeti kavramlarının uy
gulamasının dışına çıkacaksınız, hem de «Ben zarar 
ediyorum» diyeceksiniz... Bu, mümkün olmamalıdır, 
yazıktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Avni Şahin'in, hali sabıka ircaı öngören 

(Eski halin iadesini öngören) önerisine büyük bir 
inançla katılıyorum. Bunun mazide aksamaları ol
muşsa, özel sektörün, bor, demir, linyit ve benzeri 
madenlerdeki çalışmalarında, istihsalinde, satışlarında 
vesairesinde aksamalar olmuşsa, bunların tedbirlerini 
Devlet olarak getirmek çok kolaydır. Devletin göze
timi, denetimi, eli, gözü, kulağı her yerde vardır; fa
kat «Her şeyi ben yapacağım» tarzında bir zihniyetle 
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yola çıkıldığı takdirde, hazin sonuçlar ortaya çıkmak
tadır, bundan hepimiz mustarip oluyoruz. 

Şu anda elimden, bu Kanunun, 2172 sayılı Ka
nunun hazin akıbetine uğramamasını temenni etmek
ten başka bir şey gelmiyor. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Peköz. 
Sayın Parlak; buyurun efendim. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, saygıdeğer 

üyeler; 
Geçen haftadan beri görüşülmeye başlanan bu Ta

sarıyla ilgili olarak söylenmesi gereken her şey, lehte 
ve aleyhte bu kürsüden açıklandığı için, fazla vakti
nizi almak istemiyorum. Bu önerge, özellikle bor ma
denlerini de kapsadığı için, aleyhinde söz almakta 
büyük yarar gördüm. 

Biraz önce Sayın Bakanımızın, 1 inci maddenin 
tümü üzerindeki eleştirilere karşı cevap verirken, özel
likle bu madenin dünyadaki öneminin, yabancı şirketle
rin bunu hassasiyetle izlemelerinin ve ulusal çıkarlarımız 
açısından ne kadar önem taşıdığını çok açık bir şe
kilde özetlediler burada. Sözlerinin başında da, «As
lında, bu ana kadar söylemediğimiz bazı şeyleri söy
lemek zorundayım.» demelerinin bile, bu önergenin 
değerli arkadaşımız tarafından geri alınmasına yete
ceğini bekliyordum; geri alınmadı. Bu sebeple, öner
genin yüksek oylarınızla reddedilmesini diler, saygı
larımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Önerge üzerinde Komisyonun ve Hükümetin gö

rüşü lütfen?.. 
İKTİSADÎ ÎŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN CİVELEK — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Tasarının geneli hakkında ve 1 inci madde üze

rinde konuşan değerli arkadaşlarımız, bu konuyu çe
şitli sekilerde dile getirdiler. Biz ise Komisyon olarak, 
görüşümüzü uzun uzun izah ettik Yüce Kurula; bu 
görüşümüzde ısrarlıyız, bir değişiklik yoktur, önerge
nin reddini talep ediyoruz efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
<Bir sual tevcih edildi, öncelikle ona bir cevap ve

receğim. Sual şuydu; «Şayet bu kararı şimdi vermek 
durumunda olsaydım, ne karar verirdim?» Aradan 
4,5 sene zaman geçmiş, bu zaman içinde birçok icraat 
olmuş. Bu icraat nedir?.. Bir santral yapılacak, bunun 
hammaddesi olan linyitin garantiye alınması lazımdır. 

Bu santrala başlanmadan evvel bu garantiye alınır 
ve o sahanın sahibiyle anlaşma yapılır. Şimdi, hiçbir 
anlaşma olmadan santral kurulmuş, milyarlarca lira 
sarf edilmiş; bu madenler geri verilecek. Ne şartla 
verilecek?.. Alındığı şartla. Ben bunu, bundan dolayı 
mümkün görmüyorurn. 

Şimdi, insan bazen bir yol kateder; artık o yol 
bitmiştir, geri dönmek imkânı yoktur; yani tarihte ya
şayamayız. 4,5 sene evvel bütün bu kararları almak 
durumunda olsaydık, ben derim ki, o zaman bu saha 
sahiplerini çağırıp, «Ben buraya bir santral yapıyorum, 
ben sana 30 sene süreyle şu şartlarla bunu verebile
cek misin ve fiyatı nedir?» der ve bir anlaşma imza
lattıktan sonra milyarlarca lirayı yatırırdım. Bugün 
bu imkân kaçmıştır. Bu imkân kaçtığına göre, bu
nu gayet iyi düşünerek, ne yapılabileceğini bulmak 
gerekir. 

Ben 2172 Sayılı Kanunun lehinde konuşacak de
ğilim. Zaten lehinde konuşacak olsaydım, Hükümet 
olarak buraya bu Tasarıyı getirmez ve son 15 aydır 
bu Tasarının müdafaasını yapma gücünü kendimde 
bulmazdım. 

Kömürler için cevabım, bilmiyorum açık mı? 4,5 
sene evvel 2172 Sayılı Kanun çıkmadan olsaydı, 
şimdi bu Kanunun çıkmasına, kömürlerle ilgili ge
rek görmezdim; fakat borlarla ilgili yine gerek gö
rürdüm. Çünkü, dünyadaki durumu tetkik ettiğiniz 
zaman, yalnız bor değil, ileride Türkiye'de zuhur ede
cek başka cevherlerin de kamulaştırılması düşünü-. 
lebilir. Bu, her devletin en tabiî hakkıdır. Bunda 
kati surette «tekelleşme» diye bir fikir hatasına düş
memek lazımdır. Tekelleşmeden korkulacaksa, çayı 
tekelleştirmeseydik. Çay tekelleştirilmiştir; ama bor 
gibi, dünyada Türkiye'de avantaj sağlayan bir made
ni tekeleştirmekten korkuyoruz... Çayda hiçbir sö
zümüz olamaz, Seylan olsak belki, ama Türkiye'de 
çay tekeldir. Demek ki, Türkiye'de yegâne tekelleşen 
şey bu değil; rakı vardır, cin vardır, votka vardır, tabiî 
tütün de vardır; ama tütünde durum belki biraz daha 
farklı da düşünülebilir. 

Bunları arz etmek ve önergeye katılmamın müm
kün olmadığım belirtmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. (Akışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
(Değerli üyeler; Sayın Şahin ve arkadaşlarının öner* 

gesine Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyor. 
önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin 
dikkate alınması kabul edilmemiştir. 
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Bir önerge daha değerlendirmeye zamanımız ye
tecektir. Sayın Akkılıç'la Sayın Sarıoğlu ve arkadaşla
rının, 1 inci maddenin Hükümetten geldiği şekliyle ka
bul edilmesine dair önergeleri Var. Sayın Akkılıç, Sayın 
Sarıoğlu; bir açıklama yapacak mısınız?. 

PAŞA SARIOĞLU — Evet Sayın Başkan, kısa bir 
açıklama yapacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, konu 

üzerinde bütün arkadaşlarımız konuştular; zannedi
yorum ki herkesin fikri vardır, bir noktaya geldik. 

Şimdi, tartışmamız şurada sürüyor: Bir bizim 
önergelerimiz vardı, Hükümetten gelen şekli ile oya 
sunulması; bir de 'Komisyondan gelen şekil vardı. 
Onun için önergeler verdik; şimdi, bunları bir yerde 
telif etmek istiyoruz. 

Önergem üzerinde şahsî görüşüm şudur; Fosfat 
ile taşkömürü, Devletçe sadece işletilecek madenler 
arasına alınabilir; yani bunu kabul ederse, bir de 
demirleri; yani çıkarılmış olan demirler öngörüldüğü 
takdirde, önergemin bu şekilde muamele görmesini 
arz edeceğim. O takdirde, getirdiğim Hükümet teklifi 
şeklinden vazgeçmiş olacağım. 

Yani, özetle şunu söylüyorum; Taşkömürü ile fos
fat, hem arama hem işletmede Devlet tekeline bıra
kılmıştı; biz şimdi ondan vazgeçmek suretiyle diyoruz 
ki, bunların sadece işletilmesi; yalnız mevcutların, ge
rek taşkömüründe gerekse fosfatta Devletin elinde 
bulunması şartı ile bir de çıkarılmış olan demirlerin 
metne ilavesini teklif ediyorum. Bu şekilde oylanır 
kabul edilirse, zannediyorum ki anlaşmazlık bitecektir. 

Arz ederim. 
ALİ DİKMEN — Usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usulle ilgili, Sayın Dikmen buyurun. 
ALİ DİKMEN — Sayın Başkanım, bu şekilde 

pazarlık eder gibi konuşmakla birşey anlaşılmıyor; 
«Şu şu çıkarsa, bu girerse ona iştirak edebilirim» de
niyor. Bir önergede ya ısrar edilsin, veyahut da vaz
geçilsin. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, bu usulle alakalı 
olmadı. Sayın üyenin konuşmasını eleştirdiniz Sayın 
Dikmen. 

Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın üye 
var mı? 

AYHAN FIRAT — Bir noktada aleyhinde efen
dim. 

BAŞKAN — Aleyhinde, buyurun Sayın Fırat. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin sayın üyeleri; 

Sayın arkadaşımızın önergeleri, Hükümet Tasarısı 
paralelinde; ancak bir nokta yanlış anlaşılmasın, ben 
de daha önce bir önerge verdim, Hükümet Tasarısın
dan gidilmesini istemiştim. Şu muhakkak; Hükümet 
Tasarısı üzerinden de gitsek, bazı maddelerde önerge 
vererek düzeltme isteyecektim. Mesela, Hükümet Ta
sarısı, 1 inci maddede fosfat ve taşkömürünü kap
samı içine almıştır; ben buna muhalif olduğumu arz 
etmiştim. Dolayısıyla, Komisyon teklifinden de gitsek, 
yine önergelerle düzeltme gerekecekti. 

Şimdi, Hükümet Tasarısının 1 inci maddesinde fos
fat ve taşkömürü, kapsam içindedir. Ülke ihtiyacı var
dır; bırakalım hem Devlet, hem özel sektör aramaya 
devam etsin, bulduğu takdirde özel sektörde işlete
cektir ve ekonomiye katkıda bulunacaktır. Bu bakım
dan buna katılmıyorum. Aksi halde, o dört tane de
mir madeninin kapsama alınması konusunda, tabiî ki 
katılıyorum. Ona ait önerge ayrıca gelecektir. 

Dolayısıyla, bu önergeye bu hali ile katılmama 
imkân olmadığını arz etmek istiyorum. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, öner

gemle ilgili olarak söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Akkılıç, önergeniz hakkında 

buyurun. 
MAHMUT AKKILIÇ — Şimdi, efendim benim 

Komisyonla yapmış olduğum temasta da, Sayın Fı
rat'ın önergesine Hükümet ve Komisyon katılıyormuş, 
ben ide Sayın Fırat'ın önergesine katılmak suretiyle 
önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, siz önergenizi geri 
alıyor musunuz? 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın başkanım, sayın ar
kadaşım benim izahatımı yanlış anladılar... 

BAŞKAN — Hayır efendim; önergenizi geri alı
yor musunuz, almıyor musunuz?.. Değerlendireceğim, 
rica ediyorum. 

PAŞA SARIOĞLU — Arkadaşlarımın önergesine 
katılıyorum; önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi geri alıyorsunuz. 
Değerli üyeler, bugünkü çalışma süremiz dolmak 

üzere, 6 Nisan 1983 Çarşamba günü saat 14'de top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.55 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

79 uncu BİRLEŞİM 

4 Nisan 1983 Pazartesi 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

(1) Danışma Meclisi Saymanlığının Mayıs, Ha
ziran 1982 Aylarına Ait Hesapları Hakkında Danışma 
Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sayıştay Komisyonu 
Raporu. (5/2) (S. Sayısı 
31.3.1983) 

357) (Dağıtma tarihi : 

(2) Danışma Meclisi Saymanlığının- Temmuz, 
Ağustos 1982 Aylarına Ait Hesapları Hakkında Da
nışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (5/3) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma ta
rihi : 31.3.1983) 

(3) Danışma Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim 
1982 Aylarına Ait Hesapları Hakkında Danışma Mec
lisi Hesaplarını inceleme ve Sayıştay Komisyonu Ra
poru. (5/4) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(4) Danışma Meclisi Saymanlığının Kasım, Ara
lık 1983 Aylarına Ait Hesapları Hakkında Danışma 
Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sayıştay Komisyonu 
Raporu. (5/5) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

(5- Danışma Meclisi Saymanlığının Ocak, Şubat 
1983 Aylarına Ait Hesapları Hakkında Danışma Mec
lisi Hesaplarını inceleme ve Sayıştay Komisyonu Ra
poru. (5/6) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

2. SEÇİM 
(1) Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 
3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Bor, Kömür, 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) 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) 

(3) Danışma Meclisi Üyesi Fahri ÖZTÜRK ve 
29 arkadaşının İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu 
Muvakkatinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Malî İşler, Bütçe - Plan ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (2/66) (S.1 Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
13.1.1983) 

(4) 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) 

(5) 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 imtihan 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) 

(6) Danışma Meclisi Cyesi Necmettin NARLI-
OGLU ve 11 arfcadaşıııro, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti EmeMi Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Haıkkmdıa Kanun Teklifi ve Bütçe 
- Plan Komisyonu Raporu. (2/40) (S. Sayısı : 164) 
(Dağtaa tariftti : 8.7.1982) 

(7) Danışma Meclisi Üyesi Şener AKYOL ve 
80 aılkadaşmın, Adalet Memurlarına Tazminat Veril
mesine Daıir Kamun Teikiıfii ve Adalet ve Bütçe - Plan 
komisyonları raporları. (2/33) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma tarihi : 21.9.1982) 

(8) 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, içişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/542) (S. Sayısı : 289) (Da
ğıtma tarihi : 6.1.1983) 



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

(10) 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) 

(11) 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 İskân, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları. (1/550) (S. Sayısı : 
292) (Dağıtma tarihi : 7.1.1983) 

(12) 6.1.1982 Tarih ve 2576 Sayılı Bölge İdare 
Mahkemeleri, tdare 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) 

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

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

(15) 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 (16) Hacettepe Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı 
KesinhesaJbına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1969 Bütçe Yılı 'Kesinhesap Kanunu Ta-

(X) Açık oylama. 
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| sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/208), (S. Sayısı : 277) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

X (17) Hacettepe Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı 
I KesinhesaJbına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 

Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni-
I versitesl 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa

rısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sa-
I yıştay Komisyonu Raporu. (1/220) (S. Sayısı : 278) 

(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 
I X (18) Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı 
I Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
I Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 

Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu,Ta-
I sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 

Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/242) (S. Sayısı : 279) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (19) Hacettepe Üniversitesi 1972 Yılı Kesin-
I hesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Da-
I ir Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üniver-
| sitesi 1972 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da-
I nışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sayıştay Ko

misyonu Raporu. (1/254) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma 
tarihi: 31.12.1982) 

X (20) Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı 
KesinhesaJbına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 

I Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta-

I sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
I Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/282) (S. Sayısı : 281) 

(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (21) Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı 
Kesinlhesabma Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 

I Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta-
I sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 

Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/289) (S. Sayısı : 282) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (22) Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı 
I Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
J Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 

Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta-
I sarısı ve Danışma Meclisi inceleme ve Sayıştay Ko

misyonu Raporu. (1/292) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma 
tarihi: 31.12.1982) 

X (23) Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 

j Dair Sayıştay Başkanlığı Tez'keresi ile Hacettepe 



Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/319) (S. Sayısı : 284) 
(Dağıtma 'tarihi: 31.12.1982) 

(24) Okur - Yazarlığı Teşvik Kanunu Tasarısı ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1 /482) (S. Sayısı : 
305) (Dağıtma tarihi : 21 il. 1983) 

(25) Belediye Suçlarına ilişkin Ceza Hükümleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sos
yal İşler ve Millî Savunma, tçişled ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/564) (S. Sayısı : 308) (Dağıt
ma tarihi : 27.1.1983) 

(26) 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) 

(27) 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 (28) «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki Devlet Hudut 
Hattının Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Barajın Göv
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 işaretlerinin Kontrol, 
Bakım, Onarım, ihya veya Değiştirilmesi Hakkın
da Protokol» ve eklerinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/587) 
(S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

(29) Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden Yüz-
seksenajltılbin Dörtyüzkırkbir Metrekarelik Kısmının 
Satılması Hakkında Kanun Tasarıısı ve Tarım ve Or
man, Köy tşjleri ve Kooperatifler ve Bayındıriık, 
Ulaştırma, İmaır ve iskân, Turizm ve Tanıtma. komis
yonları raporları. (1/551) (S. Sayısı : 324) (Dağıtıma 
tarihi: 1 .2 .1983) 

(30) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanun 'ile Türik Ceza Kanu
nunun 264 üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silah
lar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletle-

3 — 

I 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) 

(31) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuatoatı Sanat
larının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun (Teklifi ve Millî Eğitim, Ada-

I let ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. 
| (2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 1.2.1983) 

(32) 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Si-
lahılı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Mad-
desıkıiın (d) Fılkrasmıın Değiş'tiriilimesine ve 43 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Dklenımesıinıe tlişlkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişıleri Ko
misyonu Raporu. (1/602) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma 
tarihi: 1 . 2 . 1983) 

(33) 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) 

(34) 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) 

(35) Danışma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK 
I 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) 

(36) 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-

I yısı : 337) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

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



(38) 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) 

(39) 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) 

(40) 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) 

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

(42) 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) 

(43) 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) 

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

(45) 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) 

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

(47) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak-

I kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
I ve İskân, Tunizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 

(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(48) 13.5.1971 Tarihli ve 14027 Sayılı Sıkıyönetim 
j Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştliiıiknesi ve Bu 

Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka-
I nun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve 
I Dışişleri komisyonları raporları. (1/610) (S. Sayısı : 

353) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(49) 9 Haziran 1930 Tarihli ve 1700 Sayılı Dahi
liye Memurları Kanununun 3 üncü Maddesinin (A) 
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 

I Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru. (1/629) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma tarihi : 
22.3.1983) 

(50) Danışma Meclisi Üyesi Abdülbaki CEBECİ 
ve 61 arkadaşının, 17.3.1981 Tarihli ve 2429 sayılı 

I Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanu-
j nun 2 nci Maddesinin (A) 1 inci Bendi ile Aynı Mad-
j 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) 

(51) 3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser-

j 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) 

(52) Danışma Meclisi Üyesi Kamer GENÇ ve 10 
Arkadaşının 5434 Sayılı T C . Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 uncu Maddesine (k) Fıkrası Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/68) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

(53) Danışma Meclisi Üyesi Feridun GÜRAY ve 
10 Arkadaşının 20.2.1968 Tarih ve 1005 Sayılı Ka
nunun 1 ve 2 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılma-

j sına Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu 
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Raporu. (2/64) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : | 
31.3.1983) 

(54) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
34 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 6311 Sayılı Kanunla Değişik 71 inci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve ı 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/97) (S. Sayısı : 
365) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(55) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın I 
Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma I 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 

(56) Danışma Meclisi Üyesi M. Rahmi KARA-
HASANOĞLU ve 10 arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hak-

• ı « • » 

kında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Bütçe - Plan 
komisyonları raporları. (2/52) (S. Sayısı : 367) (Da
ğıtma tarihi: 31.3.1983) 

(57) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1/606) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(58) 21.12.1967 Tarihli ve 969 Sayılı Tarım Ba
kanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

* * 

(Danışma Meclisi 79 uncu Birleşim) 



\ 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 357 

Danışma Meclisi Saymanlığının Mayıs, Haziran 1982 Aylarına 
Ait Hesapları Hakkında Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme 

ve Sayıştay Komisyonu Raporu. ( 5 / 2 ) 

TC 
Danışma Meclisi 10 Ağustos 1982 

Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu 

Danışma Meclisi Hesaplanın İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Başkanlığına 

Danışana Meclisi Saymanlığının Mayıs-Haziran 1982 aylarına ait iki aylık raporu ilişikte gönderükniştir. 
Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Alâeddin AKSOY 
Danışma Meclisi Denetçisi 

Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Hesaplarını İnceleme ve 23 Kasım 1982 
Sayıştay Komisyonu 
Esas No. : 10.2424 
Karar No. : 498/13 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Danışma Meclisi Saymanlığının Mayıs - Haziran 1982 aylarına ait hesapları incelendi : 
30 Haziran 1982 akşamı itibariyle Danışma Meclisinin T. C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğü nez-

dindefci 640/8823 sayılı cari hesabında 1 419 846,— TL. Naktin mevcut olduğu; 
Danışma Meclisi 1982 yılı bütçesinin çeşitli harcama kalemlerine mevzu ödeneklerden mezkûr 2 ay içe

risinde 72 739 825,— TL. nın verile emirlerine müsteniden sarfedilkniş olduğu; 
Hazineden T. C. Ziraat Bankasındaki Danışma Meclisi hesabına iki ay içerisinde 75 499 900,— TL. ak

tarılmış olduğu Saymanlıkdaki defterlerin ve sarf evraklarının tetkikinden anlaşılmıştır. 
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Verile emirlerinin Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğindeki esaslar içerisinde hazırlandığı ve istihkak 
sahiplerine ödendiği görüldü. 

Danışma Meclisi İçtüzüğünün 134 üncü maddesi gereğince Genel Kurula sunulmak üzere Sayın Başkanlığın 
bilgilerine arz olunur. 

Hamza EROĞLU 
Biaşjkao 

İsmail ARAR 
Baştonvekili 

M. Nedim BİLGİÇ 
Sözoü 

Muzaffer ENDER 
Kâtip 

imzada buluınaimadı 

Alâeddin AKSOY 
Denetici 

Ertuğrul AL ATLI 
Üye 

Abdülbaki CEBECİ 
Üye 

Abdülkadir ERENER 
Üye 

Feridun Şakır ÖĞÜNÇ 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 357) 
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SAYMANLIĞIN T, , 
Kodu : 02 

DANIŞMA 
BÜTÇE GİDERLERİ VE 

Adı : Danışma Meclisi 

Faaliyet 
Proje 

001 

Harcama 
Kalemi 

110 
120 
140 
150 
160 
180 
190 

Giderlerin Çeşidi 

Aylıklar 
Sözleşmeli personel ücreti 
Sosyal yardımlar 
Ek çalışma karşılıkları 
Tazminatlar ve ödüller 
Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 
Diğer personel giderleri 

100 PERSONEL GİDERLERİ 

210 Yurt içi geçici görev yolluğu 
220 Yurt içi sürekli görev yolluğu 
240 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

200 YOLLUKLAR 

320 Ulaştırma giderleri 
330 Taşıma giderleri 
340 Tarifeye bağlı ödemeler 
350 Kiralar 
360 Makine, teçhizat, demirbaş bakımı 
380 1050 sayılı Yasanın 48 inci maddesi giderleri 
390 Diğer hizmet alımları 

300 HİZMET ALIMLARI 

410 Kırtasiye, baskı ve yayın giderleri 
440 Elektrik, su ve havagazı giderleri 
460 Özel malzeme alımları 
470 Savunmanın gerektirdiği alımlar 
490 Diğer tüketim malları ve malzeme alımları 

400 TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI 

510 Büro malzemeleri alımları 
520 Büro makineleri alımları 
530 Yangından korunma malzeme alımları 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 357) 
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MECLİSİ 
ÖDEME EMİRLERİ CETVELİ 
Adı : Danışma Meclisi 

Alınan Ödeme 
Emirleri 

Lira 

66 000 000 
500 OOO 

25 941 000 
33 675 000 
23 750 000 
1 908 000 

1 000 

151 775 000 

1 500 000, 
500 000 
50 000 

2 050 000 

3 000 000 
20 000 
100 000 

1 001 000 
300 000 
20 000 
10 000 

4 451 000 

4 000 000 
300 000 

1 840 000 
250 000 

1 000 000 

7 390 000 

750 000 
450 000 
50 000 

Geçen Aylar 
Mart 

: 

1.4 

3 
19 
4 

- Nisan 
Lira 

784 773 
65 000 
167 066 
120 200 
879 572 
51 404 

,— 

42 068 015 

78 660 
89 838 

— 

168 498 

6 770 
— 

6 000 
9 300 
21 140 

— 
— 

43 210 

114 250 
— 
— 
— 

121 467 

235 717 

22 872 
2 500 

— 

Adı : DAİRE Kodu : 

Harcamalar 

Mayıs 
Lira 

7 282 362 
65 000ı 

1 997 300 
141 921 

2 453 464 
39 044 

— 

11 979 091 

9 225 
— 
— 

9 225 

38 617 
— 
— 

9 000 
— 
— 
— 

47 617 

656 710 
— 
— 
— 

26 675 

683 385 

2 680 
— 
— 

Saymanlık Mı 
10 

Haziran 
Lira 

7 282 01.2 
65 000 

2 001 583 
115 580 

2 453 053 
126 497 

— • 

12 043 725 

—. 
68 542 

— • 

68 542 

17 045 
— 
— 

9 300 
35 420 

— 
3 725 

65 490 

55 880 
34 810 
316 464 

— 
25 362 

432 516 

3 500 
9 100 

— i 

üdürlüğü 

Bütçe Yılı 
1982 

2 Aylık 
Toplam 
Lira 

14 564 374 
130 000 

3 998 883 
257 501 

4 906 517 
165 541 

— 

24 022 816 

9 225 
68 542 

— 

77 767 

55 662 
— 
— 

18 300 
35 420 

— 
3 725 

113 107 

712 590 
34 810 
316 464 

— 
52 037 

1 115 901 

6 180 
9 100 

— 

Ait olduğu aylar 
Mayıs - Haziran 

Toplam 
Harcama 
Lira 

29 349 147 
195 000 

7 165 949 
19 377 701 
9 786 089 
216 945 

— 

66 090 831 

87 885 
158 380 

— 

246 265 

62 432 
— 

6 000 
27 600 
56 560 

— 
3 725 

156 317 

826 840 
34 810 
316 464 

— 
173 504 

1 351 618 

29 052 
11 600 

— 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 357) 



SAYMANLIĞIN Tr J 
Kodu : 02 

DANIŞMA 
BÜTÇE GİDERLERİ VE 

Adı Danışma Meclisi 

Faaliyet Harcama 
Proje Kalemi Giderlerin Çeşidi 

590 Diğer demirbaş alımları 
500 DEMtRBAŞ ALIMLARI 
810 Vergi, resim ve harçlar 

800 DİĞER ÖDEMELER 

610 Taşıt alımları 

600 MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI 

KESİM TOPLAMI 

001 110 Aylıklar 
130 İşçi ücretleri 
140 Sosyal yardımlar 
170 Ödenekler 
180 Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 

100 PERSONEL GİDERLERİ 

210 Yurt içi geçici görev yolluğu 
240 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

200 YOLLUKLAR 

480 Temsil, ağırlama tören giderleri 

400 TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI 

KESİM TOPLAMI 

421 950 Memurların öğle yemeğine yardım 
422 950 Diğer dernek, birlik, kuruluş yardımları 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 357) 
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MECLÎSİ 
ÖDEME EMtRLERt CETVELİ 

Alinan Ödeme 
Emirleri 

Lira 

250 000 
1 500 000 

20 000 

20 000 

3 000 000 

Geçen Aylar 
Mart - Nisan 

Lira 

32 590 
57 962 

— 

— 

1 900 000 

Adı : 
DAİRE __ . 

Kodu : 

Harcamalar 

Mayıs 
Lira 

17 335 
20 015 

— 

— 

, 

Saymanlık Müdürlüğü 
10 

Haziran 
Lira 

1 325 
13 925 

—• 

— 

Bütçe Yılı 
1982 

2 Aylık 
Toplam 

Lira 

18 660 
33 940 

— • 

— 

Ait olduğu aylar 
Mayıs - Haziran 

Toplam 
Harcama 

Lira 

51 250 
91 902 

— 

— 

1 900 000 

3 000 000 1 900 000 1 900 000 

170 186 000 

103 139 000 
987 000 

3 150 000 
84 000 000 
13 400 000 

204 676 000 

44 473 402 

23 802 418 

22 130 600 
586 978 

46 519 996 

12 739 333 

11 599 528 

11 040 000 
247 982 

22 887 510 

12 624 198 25 363 531 69 836 933 

11 689 622 23 289 150 47 091 568 

11 040 000 22 080 Q00 44 210 600 
557 236 805 218 1 392 196 

23 286 «58 46 174 368 92 694 364 

1 000 000 
15 000 000 

16 000 000 

76 550 

76 550 

76 550 

76 550 

8 000 000 

8 000 000 

228 676 000 

1 300 000 
100 000 

60 790 

.60 790 

584 320 

53 593 

53 593 

46 657 336 22 941 103 

9 000 

390 677 

390 677 

444 270 

444 270 

505 060 

505 060 

23 677 535 

, 
— 

46 618 638 

9 000 

93 275 974 

584 320 
9 000 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 357) 
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SAYMANLIĞIN 

Faaliyet Harcama 
Proje Kalemi Giderlerin Çeşidi 

521 960 Personel giderleri, geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız 
borçlan 

522 960 Diğer geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borçları 

TRANSFERLER TOPLAMI 

GENEL İDARE HİZMETLERİ GİDERİ 
YASAMA HİZMETLERİ 
TRANSFER HARCAMALARI 

GENEL TOPLAM 

DANIŞMA 
BÜTÇE GİDERLERİ VE 

Danışma Meclisi 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 357) 
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MECLÎSİ 
ÖDEME EMİRLERİ CETVELİ 

Alman Ödeme 
Emirleri 

Lira 

300 000 
1 237 000 

2 937 000 

170 186 000 
228 676 000 

2 937 000 

401 799 000 

Geçen Aylar 
Mart - Nisan 

Lira 

— 

584 320 

44 473 402 
46 657 336 

584 320 

91 715 058 

Adı 
DAİRE 

Kodu : 

Harcamalar 

Mayıs 
Lira 

— 

9 000 

12 739 333 
22 941 103 

9 000 

35 689 436 

Saymanhk Müdürlüğü 
10 

Haziran 
Lira 

101 704 
646 952 

748 656 

12 624 198 
23 677 535 

748 656 

37 050 389 

Bütçe Yılı 
1982 

2 Aylık 
Toplam 

Lira 

101 704 
646 952 

757 656 

25 363 531 
46 618 638 

757 656 

72 739 825 

Ait olduğu aylar 
Mayıs - Haziran 

Toplam 
Harcama 

Lira 

101 704 
646 952 

1 341 976 

69 836 933 
93 275 974 

1 341 976 

164 454 883 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 357) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 358 

Danışma Meclisi Saymanlığının Temmuz, Ağustos 1982 Aylarma 
Ait Hesapları Hakkında Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme 

ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (5/3) 

TC 
Danışma Meclisi 9 Eylül 1982 

Hesaplarını tnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu 

Danışma Meclisi Hesaplarını tnceleme ve Sayıştay Komisyonu Başkanlığına 

Danışma Meclisi Saymanlığının Tdmımuz-Ağustos 1982 aylarına ait iki aylık raporu ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğinin yapılmasını rica ederiim, 
Saygılarımla. 

Alâeddin AKSOY 
Danışma Meclisi Denetçisi 

Hesaplarım tnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Hesaplarını tnceleme ve 23 Kasım 1982 
Sayıştay Komisyonu 
Esas No. : 10.2559 

Karar No. : 499/14 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Danışma Meclisi Saymanlığının Temmuz - Ağustos 19Ş2 aylarına ait hesapları incelendi : 
31 Ağustos 1982 aksamı itibariyle Danışma Meclisinin T. C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğü nezdin-

deki 640/8823 sayılı cari hesabına Hazinenin 3 815 699,— TL. borçlu olduğu; 

Danışma Meclisi 1982 yılı bütçesinin çeşitli harcama kalemlerine mevzu ödeneklerden 2 ay içerisinde 
77 210 339,— TL.'nın verile emirlerine müsteniden sarfedilhîiş olduğu; 

Hazineden T. C. Ziraat Bankasındaki hesabımıza iki ay içerisinde 70 857 800,— TL. aktarılmış olduğu 
Saymanlıkdak'i defterlerin ve sarf evraklarının tetkikinden anlaşılmıştır. 

Verile emirlerinin Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğindeki esaslar içerisinde hazırlandığı ve istihkak 
sahiplerine ödendiği görüldü. 
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Danışma Meclisi İçtüzüğünün 134 üncü maddesi gereğince Genel Kurula sunultoak üzere Sayın Başkanlığın 
bilgilerine arz olunur. 

Hamza EROĞLU 
Başkan 

İsmail ARAR 
'Baş'kamvekili 

M. Nedim. BİLGİÇ 
Sözcü 

Muzaıffûr ENDER 
Kâtip 

imzada bulunamadı 

Alâeddin AKSOY 
Deneltçi 

Ertuğrul AL ATLI 
Üye 

Abdülbaki CEBECİ 
Üye 

Abdülkadir EREN ER 
üye 

Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 358) 





SAYMANLIĞIN 

DANIŞMA 
BÜTÇE GİDERLERİ VE 

Adı : Danışma Meclisi 
Kodu : 02 

Faaliyet 
Proje 

001 

Harcama 
Kalemi 

110 
120 
140 

' 150 
160 
18Q 
190 

Giderlerin Çeşidi 

Aylıklar 
Sözleşmeli personel ücreti 
Sosyal yardımlar 
Ek çalışma karşılıkları 
Tazminatlar ve ödüller 
Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 
Diğer personel giderleri 

100 PERSONEL GİDERLERİ 

210 Yurt içi geçici görev yolluğu 
220 Yurt içi sürekli görev yolluğu 
240 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

200 YOLLUKLAR 

320 Ulaştırma giderleri-
330 Taşıma giderleri 
340 Tarifeye bağlı ödemeler 
350 Kiralar 
360 Makine, teçhizat, demirbaş ve bakım 
380 1050 sayılı Yasanın 48 inci maddesi giderleri 
390 Diğer hizmet alımları 

300 HİZMET ALIMLARI 

410 Kırtasiye, baskı ve yayın giderleri 
440 Elektrik, su ve havagazı giderleri 
460 özel malzeme alımları 
470 Savunma, gerek, alım giderleri 
490 Diğer tüketim mallan ve malzeme alımları 

400 TÜKETIM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI 

510 Büro malzemeleri alımları 
520 Büro makineleri alımları 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 358) 
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MECLİSİ 
ÖDEME EMİRLERİ CETVELİ 

Alınan Ödeme 
Emirleri 

Lira 

66 000 000 
500 000 

25 941 000 
33 675 000 
23 750 000 

1 908 000 
1 000 

151 775 000 

1 500 000 
500 000 
50 ÖQQ 

2 050 000 

3 000 000 
20 000 

100 000 
1 001 000 

300 000 
20 000 
10 000 

4 451 000 

4 000 000 
300 000 

1 840 000 
250 000 

1 000 000 

7 390 000 

750 000 
450 000 

Geçen Aylar 
Mart - Haziran 

Lira 

29 349 147 
195 000 

7 165 949 
19 377 701 
9 786 089 

216 945 
— 

66 090 831 

87 885 
158 380 

— 

246 265 

62 432 
— 

6 000 
27 600 
56 560 

— 
3 725 

156 317 

826 840 
34 810 

3,16 464 
— 

173 504 

1 351 618 

29 052 
iti: 600 

DAİRE ^ : 

Kodu : 

Harcamalar 

Temmuz 
Lira 

7 114 318 
65 000 

1 996 983 
109 250 

2 393 733 
3 504 

— 

11 682 788 

4 990 
62 690 

— 

67 680 

40 000 
— 
— 
— 
— 
— 
— • 

40 000 

82 325 
— 
— 
— 

18 160 

100 485 

34 380 
— 

Saymanlık Müdürlüğü 
10 

Ağustos 
Lira 

7 022 823 
65 000 

2 202 800 
6 301 322 
2 357 200 

185 550 
— • 

18 134 695 

16 675 
— 
— 

16 675 

— 
— 

11] 700 
56 500 

— 
— 

68 200 

62 430 
30 650 

220 660 
— 

45 500 

359 240 

1 000 
— 

Bütçe Yılı 
1982 

2 Aylık 
Toplam Sarf. 

Lira 

14 137 141 
130 000 

4 199 783 
6 410 572 
4 750 933 

189 054 
— 

,29 817 483 

21 665 
62 690 

— 

84 355 

40 000 
— 
— 

11 700 
56 500 

— 
— 

108 200 

144 755 
30 650 

220 660 
— 

63 660 

459 725 

35 380 
— 

Ait olduğu aylar 
Tem. - Ağus. 

Toplam 
Harcama 

Lira 

43 486 288 
325 000 

11 365 732 
25 788 273 
14 537 022 

405 999 
— 

95 908 314 

109 550 
221 070 

—-

330 620 

102 432 
— 

6 000 
39 300 

113 060 
— 

3 725 

264 517 

971 595 
65 460 

537 124 
— 

237 164 

1 811 343 

64 432 
lîl 600 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 358) 
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SAYMANLIĞIN __ . 
Kodu : 02 

DANIŞMA 
BÜTÇE GİDERLERİ VE 

Adı Danışma Meclisi 

Alt Ödenek Faaliyet Harcama 
Program Program Türü Proje Kalemi Giderlerin Çeşidi 

530 Yangından korunma malzeme alımları 

590 Diğer demirbaş alımları 

500 DEMİRBAŞ ALIMLARI 

810 Vergi, resim ve harçlar 

800 DİĞER ÖDEMELER 

610 Taşıt alımları 

600 MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI 

KESİM TOPLAMI 

111 01 1 001 110 Aylıklar 
130 İşçi ücretleri 
140 Sosyal yardımlar 
170 Ödenekler 
180 Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 

100 PERSONEL GİDERLERİ 

210 Yurt içi geçici görev yolluğu 
240 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

200 YOLLUKLAR 

480 Temsil, ağırlama tören giderleri 

400 TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI 

KESİM TOPLAMI 

900 04 y 3 421 950 Memurların öğle yemeğine yardım 
422 950 Diğer dernek, birlik, kuruluş yardımları 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 358) 



7 — 

MECLİSİ 
ÖDEME EMİRLERt CETVELİ 

DAÎRE 
Adı : Saymanlık Müdürlüğü 

Alınan Ödeme 
Emirleri 

Lira 

50 000 
250 000 

1 500 000 

20000 

20 000 

3 000 000 

3 000 000 

170 186 000 

103 139 000 
987 OOÖ 

3 150 000 
84 000 000 
13 400 000 

204 676 000 

1 000 000 
15 000 000 

16 000 000 

8 000 000 

8 000 000 

228 676 000 

% 300 000 
100 000 

Geçen Aylar 
Mart - Haziran 

Lira 

51i 250 

91 902 

— 

— 

1 900 000 

1 900 000 

69 836 933 

47 091 568 
• — 

— 
44 210 600 

1 392 196 

92 694 364 

76 550 
— 

76 550 

505 060 

505 060 

93 275 974 

584 320 
9 000 

Kodu 

Harcamalar 

Temmuz 
Lira 

20 195 

54 575 

— 

— 

— 

— 

11 945 528 

11 724 204 
• — 

— 
ili: 040 000 

335 814 

23 100 018 

16 700 
— 

16 700 

188 040 

188 040 

23 304 758 

511 280 
— 

Danışma Meclisi (S. 

: 10 

Ağustos 
Lira 

—. 
9 960 

10 960 

— 

—, 

— 

— 

18 589 770 

11 432 498 
— 
— 

10 971 000 
328 698 

22 732 196 

— 

— 

126 807 

126 807 

22 859 003 

— 

Sayısı : 358) 

Bütçe Yılı 
1982 

2 Aylık 
Toplam Sarf. 

Lira 

—. 
30 155 

65 535 

— 

— 

— 

— 

30 535 298 

23 156 702 
— 
— 

22 011: 000 
664 512 

45 832 214 

16 700 
— 

16 700 

314 847 

314 847 

46 163 761 

511 280 
— 

Ait olduğu aylar 
Tem. - Ağus. 

Toplam 
Harcama 

Lira 

— 
81 405 

157 437 

— 

— 

1 900 000 

1 900 000 

100 372 231 

70 248 270 
— 
— 

66 221 600 
2 056 708 

:1Ö8 526 578 

93 250 
— 

93 250 

819 907 

819 907 

139 439 735 

1 095 600 
9 000 
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SAYMANLIĞIN „ _, 
Kodu : 02 

DANIŞMA 
BÜTÇE GİDERLERİ VE 

Adı Danışma Meclisi 

Faaliyet 
Proje 

521 

522 

Harcama 
Kalemi 

960 

960 

Giderlerin Çeşidi 

Personel giderleri, geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız 
borçlan 
Diğer geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borçları 

TRANSFERLER TOPLAMI 

GENEL İDARE HİZMETLERİ GİDERİ 
YASAMA HİZMETLERİ 
TRANSFER HARCAMALARI 

GENEL TOPLAM 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 358) 
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MECLÎSİ 
ÖDEME EMIRLER! CETVEL! 

Alınan Ödeme 
Emirleri 

Lira 

300 000 
1 237 000 

2 937 000 

170 186 000 
228 676 000 

2 937 000 

401 799 000 

Geçen Aylar 
Mart - Haziran 

Lira 

101 704 
646 952 

1 341 976 

69 836 933 
93 275 974 

1 341 976 

164 454 883 

Adı : 
D A , R E Kodu : 

Harcamalar 

Temmuz 
Lira 

— 

511 280 

11 945 528 
23 304 758 

511 280 

35 761 566 

Saymanlık Müdürlüğü 
10 

Ağustos 
Lira 

— 

— 

18 589 770 
22 859 003' 

— 

41 448 773 

Bütçe Yılı 
1982 

2 Aylık 
Toplam Sarf. 

Lira 

— 

511 280 

30 535 298 
46 İ163 761 

511 280 

77 210 339 

Ait olduğu aylar 
Tem. - Ağus. 

Toplam 
Harcama 

Lira 

[101 704 
646 952 

1 853 256 

100 372 231 
139 439 735 

1 853 256 

241 665 222 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 358) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 359 

Danışma Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim 1982 Aylarına Ait 
Hesapları Hakkında Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 

Sayıştay Komisyonu Raporu. (5/4) 

TC 
Danışma Meclisi 22 Mart 1983 

Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu 

Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Başkanlığına 

Danışma Meclisi Saymanlığının Eylül - Ekim 1982 aylarına ait iki aylık raporu ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Alâeddin AKSOY 
Danışma Meclisi Denetçisi 

Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Hesaplarını İnceleme ve 23 Kasım 1982 
Sayıştay Komisyonu 
Esas No. : 10.2602 
Karar No. : 500/15 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Danışma Meclisi Saymanlığının Eylül - Ekim 1982 aylarına ait hesapları incelendi : 
31 Ekim 1982 akşamı itibariyle Danışma Meclisinin T.C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğü nezdindeki 

640/8823 sayılı cari hesabında 711 641,— TL.'mn mevcut olduğu; 
Danışma Meclisi 1982 malî yılı bütçesinin çeşitli harcama kademlerine mevzu ödeneklerden, 2 ay içe

risinde 75 730 225,— TL.'nın verile emirlerine müsteniden sarf edilmiş olduğu; 
Hazineden T. C. Ziraat Bankasındaki hesabımıza Eylül - Ekim 1982.aylamada 76 465 835,— TL.'nın ak

tarıldığı Saymanlıkdaki defterlerin ve sarf evraklarının tetkikinden anlaşılmıştır. 
Verile emirlerinin Devlet Harcama Belgeleri Yönetımeliğindeki esaslar içerisinde hazırlandığı ve istihkak 

sahiplerine ödendiği görüldü. 
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Danışma Meclisi İçtüzüğünün 134 üncü maddesi gereğince Genel Kurula sunulmak üzere Sayın Başkanlığın 
bilgilerine arz olunur. 

Hamza EROĞLU İsmail ARAR M. Nedim BİLGİÇ 
Başkan Başkıanvakili Sözcü 

Muzaffer ENDER Alâeddin AKSOY Ertuğrul ALATLI 
Kâtip Denetçi Üye 

imzada bulunamadı 

Abdülbaki CEBECİ Abdülkadir ERENER Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 
Üye Üye Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 359) 
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DANIŞMA 
BÜTÇE GlDERLERt VE 

Adı : Danışma Meclisi 
SAYMANLIĞIN K o d u ; Q2 

Harcama 
Kalemi Giderlerin Çeşidi 

110 Aylıklar 
120 Sözleşmeli personel ücreti 
140 Sosyal yardımlar 
150 Ek çalışma karşılıkları 
160 Tazminatlar ve ödüller 
18Q Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 
190 Diğer personel giderleri 

100 PERSONEL GİDERLERİ 

210 Yurt içi geçici görev yolluğu 
220 Yurt içi sürekli görev yolluğu 
240 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

200 YOLLUKLAR 

320 Ulaştırma giderleri 
330 Taşıma giderleri 
340 Tarifeye bağlı ödemeler 
350 Kiralar 
360 Makine, teçhizat, demirbaş bakımı 
380 1050 sayılı Yasanın 48 inci maddesi giderleri 
390 Diğer hizmet alımları 

300 HİZMET ALIMLARI 

410 Kırtasiye, baskı ve yayın giderleri 
440 Elektrik, su ve havagazı giderleri 
460 Özel malzeme alımları 
470 Savunmanın gerektirdiği giderler 
490 Diğer tüketim mallan ve malzeme alımları 

400 TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI 

510 Büro malzemeleri alımları 
520 Büro makineleri alımları 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 359) 

Faaliyet 
Proje 

001 
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MECLİSİ 
ÖDEME EMtRLERİ CETVELİ 

Alman Ödeme 
Emirleri 

Lira 

66 000 000 
500 OOıO 

25 941 000 
33 675 000 
23 750 000 

1 908 000 
1 000 

151 775 000 

1 500 000 
500 000 
50 000 

2 050 000 

3 000 000 
20 000 

100 000 
1 001 000 

300 000 
20 000 
10 000 

4 451 000 

4 000 000 
300 000 

1 840 000 
250 000 

1 000 000 

7 390 000 

750 000 
450 000 

Geçen Aylar 
Mart - Ağustos 

Lira 

43 486 288 
325 000 

11 365 732 
25 788 273 
14 537 022 

405 999 
— 

95 908 314 

109 550 
221. 070 

— 

330 620 

102 432 
— 

6 000 
39 300 

113 060 
— 

3 725 

264 517 

971 595 
65 460 

537 124 
— 

237 164 

1 811 343 

64 432 
İl 600 

DAİRE ^ : 
Kodu : 

Harcamalar 

Eylül 
Lira 

7 043 652 
65 00O 

1 954 550 
169 485 

2 359 864 
127 753 

— 

11 720 304 

4 025 
— 
— 

4 025 

51 357 
— 
— 

9 000 
8 375 

— 
— 

68 732 

193 640 
8 000 

175 650 
— 

18 000 

395 290 

2 500 
— 

Saymanlık Müdürlüğü 
10 

Ekim 
Lira 

7 099 938 
65 O00 

1 992 850 
5 808 464 
2 389 200 

171 491 

17 526 943 

12 800 
— 
— 

12 800 

— 
— 

30 500 
35 000 

— 
— 

65 500 

192 420 
6 300 

29 650 
— 

141 340 

369 710 

375 
12 660 

Bütçe Yılı 
1982 

2 Aylık 
Toplam Sarf. 

Lira 

14 143 590 
130 000 

3 947 400 
5 977 949 
4 749 064 

299 244 
— 

29 247 247 

16 825 
— 
— 

[116 825 

51 357 
— 
— 

39 500 
43 375 

— 
— 

134 232 

3186 060 
14 300 

205 300 
— 

159 340 

765 000 

2 875 
12 660 

Ait olduğu aylar 
Eylül - Ekim 

Toplam 
Harcama 

Lira 

57 629 878 
455 000 

15 313 132 
31 766 222 
19 286 086 

705 243 
— 

125 155 561 

126 375 
221 070 

— 

347 445 

153 789 
— 

6 000 
78 800 

156 435 
— 

3 725 

398 749 

1 357 655 
79 760 

742 424 
— 

396 504 

2 576 343 

67 307 
24 260 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 359) 



_ 6 — 

SAYMANLIĞIN 
Kodu : 02 

DANIŞMA 
BÜTÇE GİDERLERİ VE 

Adı : Danışma' Meclisi 

Faaliyet Harcama 
Proje Kalemi Giderlerin Çeşidi 

530 Yangından korunma malzeme alımları 

590 Diğer demirbaş alımları 

500 DEMİRBAŞ ALIMLARI 

810 Vergi, resim ve harçlar 

800 DİĞER ÖDEMELER 

610 Taşıt alımları 

600 MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI 

KESİM TOPLAMI 

001 110 Aylıklar, 
130 İşçi ücretleri 
140 Sosyal yardımlar 
170 Ödenekler 
180 Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 

100 PERSONEL GİDERLERİ 

210 Yurt içi geçici görev yolluğu 

240 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

200 YOLLUKLAR 

480 Temsil, ağırlama tören giderleri 

400 TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI 

KESİM TOPLAMI 

421 950 Memurların öğle yemeğine yardım 
422 950 Diğer dernek, birlik, kuruluş yardımları 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 359) 
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MECLİSİ 
ÖDEME EMİRLERİ CETVELİ 

Alınan Ödeme Geçen Aylar 
Emirleri Mart - Ağustos 

Lira Lira 

50 000 
25QOOQ 

1 500 000 

81 405 

157 437 

DAİRE Adı Saymanlık Müdürlüğü 
Kodu : 

Harcamalar 

Eylül 
Lira 

10 

Ekim 
Lira 

Bütçe Yılı 
1982 

2 Aylık 
Toplam Sarf. 

Lira 

Ait olduğu aylar 
Eylül - Ekim 

Toplam 
Harcama 

Lira 

7 470 

9 970 

9 195 

22 230 

16 665 

32 200 

98 070 

189 637 

20 000 

20 000 

3 000 000 1 900 000 1 900 000 

3 000 000 

170 186 000 

103 139 000 
987 000 

3 150 000 
84 000 000 

13 400 000 

204 676 000 

1 000 000 
15 000 000 

16 000 000 

8 000 000 

8 000 00Q 

1 900 000 

100 372 231 

70 248 270 
• — 

— 
66 221 600 
2 056 708 

138 526 578 

93 250 
— 

93 250 

819 907 

819 907 

— 

12 198 321 

11 494 264 
— 
— 

10 902 000 
327 466 

22 723 730 

— 

— 

95 405 

95 405 

10 902 OOd 
339 241 

— m 

22 583 989 

66 564 

66 564 

8 676 000 

ı 300 ooq 
100 000 

139 439 735 

1 095 600 
9 000 

22 819 135 

— 
— 

22 650 553 

—, 
8 000 

11 342 748 22 837 012 

21: 804 000 
666 707 

45 307 719 

161! 969 

161 969 

1 900 000 

17 997 183 30 195 504 130 567 735 

93 085 282 

88 025 600 
2 723 415 

183 834 297 

93 250 

93 250 

981 876 

981 876 

45 469 688 184 909 423 

8 000 
1 095 600 

17 000 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 359) 
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- . Adı : Danışma Meclisi SAYMANLIĞIN „ A M
 5 

Kodu : 02 

DANIŞMA 
BÜTÇE GİDERLERİ VE 

Faaliyet Harcama 
Proje Kalemi Giderlerin Çeşidi 

521 960 Personel giderleri, geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız 
borçlan 

522 960 Diğer geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borçları 

TRANSFERLER TOPLAMI 

GENEL İDARE HİZMETLERİ GİDERİ 
YASAMA HİZMETLERİ 
TRANSFER HARCAMALARI 

GENEL TOPLAM 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 359) 



MECLİSİ 
ÖDEME EMİRLERİ CETVELİ 
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Alınan Ödeme 
Emirleri 

Lira 

300 000 
1 237 000 

2 937 000 

170 186 000 
228 676 '000 

2 937 000 

401 799 000 

Geçen Aylar 
Mart - Ağustos 

Lira 

101 704 
646 952 

1 853 256 

100 372 231 
139 439 735 

1 853 256 

241 665 222 

Adı : 
DAİRE 

Kodu : 

Harcamalar 

Eylül 
Lira 

— 

— 

12 198 321 
22 819 135 

— 

35 017 456 

Saymanlık Müdürlüğü 
10 

Ekim 
Lira 

57 033 
— 

65 033 

17 997 183 
22 650 553 

65 033 

40 712 769 

Bütçe Yıh 
1982 

2 Aylık 
Toplam Sarf. 

Lira 

57 033 
— 

65 033 

30 195 504 
45 469 688 

65 033 

75 730 225 

Ait olduğu aylar 
Eylül - Ekim 

Toplam 
Harcama 

Lira 

158 737 
646 952 

1 918 289 

130 567 735 
184 909 423 

1 918 289 

317 395 447 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 359) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 360 

Danışma Meclisi Saymanlığının Kasım, Aralık 1982 Aylarına 
Ait Hesapları Hakkında Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme 

ve Sayıştay Komisyonu Raporu. ( 5 / 5 ) 

TC 
Danışma Meclisi 

Hesaplarını İnceleme ve 14 Mart 1983 
Sayıştay Komisyonu 

Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Başkanlığına 

Danışjma Meclisi Saymanlığının Kasım - Aralık 1982 aylarına ait iki aylık raporu ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğinin yapılmasını fica ederim. 
Saygılarımla. 

Alâeddin AKSOY 
Danışma Meclisi Denetçisi 

Hesaplanın İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 
Hesaplarını İnceleme ve 23 Kasım 1982 

Sayıştay Komisyonu 
Esas No. : 10.2713 
Karar No. : 501/16 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Danışma Meclisi Saymanlığının Kasım - Aralık 1982 aylarına ait hesapları incelendi : 
31 Aralık 1982 akşamı itibariyle Danışma Meclisinin T. C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğü nezdin-

deki 640/8823 sayılı cari hesabında 1 173 462,— TL.'nın mevcut olduğu; 
Danışma Meclisi 1982 malî yılı bütçesinin çeşitli harcama kalemlerine mevzu ödeneklerden, 2 ay içe

risinde 78 366 773,— TL.'nın verile emirlerine müsteniden sarf edilmiş olduğu; 
Hazineden T.C. Ziraat Bankasındaki hesabımıza Kasım, - Aralık 1982 aylarında 80 437 000,— TL.'nın 

aktarıldığı Saylmanlıkdaki defterlerin ve sarf evraklarının tetkikinden anlaşılmıştır. 
Verile emirlerinin Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğindeki esaslar içerisinde hazırlandığı ve istihkak 

sahiplerine ödendiği görüldü. 



Danışma Meclisi İçtüzüğünün 134 üncü maddesi gereğince Genel Kuriila sunulmak üzere Sayın Başkanlığın 
bilgilerine arz olunur. 

Hamza EROĞLU 
Başkan 

İsmail ARAR 
'Başlkanjvek'ili 

Kâzım ÖZTÜRK 
Sözcü 

îmren AYKUT 
KStöp 

İmzada bulunaimadı 

Alâeddin AKSOY 
Denietiçli 

Ertuğrul AL ATLİ 
Üye 

Abdülbajd CEBECİ 
Üye 

Abdülkûdit EREN ER 
Üye 

E. Yıldırım AVCİ 
Üye 

Feyyaz GÖLCÜKLÜ 
Üye 

Raföt İBRAHİMOĞLU 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Danışma Meclisi (S, Sayısı : 360) 
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DANIŞMA 
BÜTÇE GİDERLERİ VE 

SAYMANLIĞIN 
Adı : Danışma Meclisi 
Kodu : 02 

Proje 

1 

Kalemi 

110 
120 
140 
150 
160 
18Q 
190 

Giderlerin Çeşidi 

Aylıklar 
Sözleşmeli personel ücreti 
Sosyal yardımlar 
Ek çalışma karşılıkları 
Tazminatlar ve ödüller 
Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 
Diğer personel giderleri 

10f PERSONEL GİDERLERİ 

210 Yurt içi geçici görev yolluğu 
220 Yurt içi sürekli görev yolluğu 
240 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

200 YOLLUKLAR 

320 Ulaştırma giderleri 
330 Taşıma giderleri 
340 Tarifeye bağlı ödemeler 
350 Kiralar 
360 • Makine, teçhizat, taşıt alımları 
380 1050 sayılı Yasanın 48 inci maddesi giderleri 
390 Diğer hizmet alımları 

300 HİZMET ALIMLARI 

410 Kırtasiye, baskı ve yayın giderleri 
440 Elektrik, su ve havagazı giderleri 
460 Özel malzeme alımları 
470 Savunma alım giderleri 
490 Diğer tüketim malları ve malzeme alımları 

400 TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI 

510 Büro malzemeleri alımları 
520 Büro makineleri alımları 

Danışma Meclisi (S, Sayısı : 360) 



MECLİSİ 
ÖDEME EMİRLERİ CETVELt 

5 — 

Alınan Ödeme 
Emirleri 

Lira 

75 000 000 
650 000 

25 941 000 
34 175 O0Q 
24 750 000 

2 658 000 
1 000 

163 '175 O0Ö 

1 500 000 
500 000 

50 000 

2 050 000 

3 000 000 
20 000 

100 000 
1 0Q1 000, 

300 000 
20 000 
10 000 

4 451 000 

4 000 000 
300 000 

1 840 000 
250 000 

1 000 000 

7 390 000 

750 000 
450 0QQ 

Geçen Aylar 
Mart - Ekim 

Lira 

57 629 878 
455 OıOGf 

15 313 132 
31 766 222 

19 286 086 
705 243 

— 

125 155 651' 

126 375 
221 070 

— 

347 445 

153 789 
— • 

6 000 
178 800 

156 435 
ı 

3 725 

398 749 

1 357 655 
,79 760 

742 424 
— 

396 504 

2 576 343 

67 307 
24 260 

DAİRE A d l : 

Kodu : 

Harcamalar 

Kasım 
Lira 

7 268 473 
65 000 

1 997 532 
150 912 

2 435 119 
•ÎQ2 624 

— 

12 019 660 

3 450 
— 
— 

3 450 

— 
— 

15 5001 

13 500 
— 
— 

29 000 

573 314 
33 100 

2 750 
'108 000, 

58 702 

775 866 

96 672 
— 

Saymanlık Müdürlüğü 
10 

Aralık 
Lira 

7 78i 952 
130 000 

4 659 676 
260 852 

2 437 280 
926 214 

16 195 974 

22 825 
— 
— 

22 825 

739 773 
— 
— 

30 500 

46 250 
— 
— 

816 523 

1 045 003 
17 915 

216 360 
— 

334 690 

1 613 970 

7.1 105 
122 055 

Bütçe Yılı 
1982 

2 Aylık 
Toplam 

Lira 

15 050 425 
195 000 

6 657 208 
411 764 

4 872 399 
1 028 838 

— 

28 215 634 

26 275 
— 

.26 275 

739 773 
— 
— 

46 000 

59 750 
— 
— 

845 523 

1 618 319 
51 015 

219 110 
108 000 
393 392 

2 389 836 

167 777 
122 055 

Ait olduğu aylar 
Kasım - Aralık 

Toplam 
Harcama 

Lira 

72 680 303 
650 000 

21 970 340 
32 177 986 

24 158 485 
1 734 081 

— 

153 371 195 

152 650 
221 070 

— 

373 720 

893 562 
— 

6 000 
124 800 

216 185 
— 

3 725 

1 244 272 

2 975 974 
130 775 
961 534 

— 
789 896 

4 966 179 

235 084 
164 315 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 360) 
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SAYMANLIĞIN Tjr J 
Kodu : 02 

DANIŞMA 
BÜTÇE GİDERLERİ VE 

Adı : Danışma Meclisi 

Faaliyet Harcama 
Proje Kalemi Giderlerin Çeşidi 

530 Yangından korunma malzeme alımları 
590 Diğer demirbaş alımları 

500 DEMİRBAŞ ALIMLARI 

810 Vergi, resim ve harçlar 

800 DİĞER ÖDEMELER 

610 Taşıt alımları 

600 MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI 

KESİM TOPLAMI 

001 110 Aylıklar 
130 İşçi ücretleri 
140 Sosyal yardımlar 
170 Ödenekler 
180 Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 

100 PERSONEL GİDERLERİ 

210 Yurt içi geçici görev yolluğu 

240 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

200 YOLLUKLAR 

480 Temsil, ağırlama tören giderleri 
400 TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI 

KESİM TOPLAMI 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 360) 



MECLİSİ 
ÖDEME EMİRLERİ CETVELİ 
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. Adı : Saymanlık Müdürlüğü 
Kodu : 10 

Bütçe Yılı Ait olduğu aylar 
1982 Kasım - Aralık 

Alınan Ödeme 
Emirleri 

Lira 

50 000 
250 000 

1 500 000 

20 000. 
•ili ı ı -

Geçen Aylar 
Mart - Ekim 

Lira 

98 070 

189 637 

Harcamalar 

Kasım 
Lira 

20 640 

117 312 

Aralık 
Lira 

2 000, 
77 464 

272 624 

d 

2 Ayhk 
Toplam 
Lira 

2 000 
98 104 

389 936 

Toplam 
Harcama 
Lira 

2 000 
196 174 

579 537 

20 000 

3 000 000 

3 000 000 

181 586 000 

18 139 000 
987 000 

3 150 000 
İli 000 000 
13 400 000 

246 676 000 

1 000 000 
15 oqo ooo 
16 000 000 

8 000 000 

8 000 000 

270 676 000 

1 900 000 

1 900 000 

130 567 735 

93 085 282 

,88 025 600 
2 723 415 

183 834 297 

93 250 

93 250 

981 876 

981 876 

184 909 423 

— 

— 

12 945 288 

11 344 548 

10 902 000 
443 015 

22 Ö89 563 

357 313 

357 313 

23 046 876 

— 

— 

18 921 916 

11 344 872 

10 902 000 
751 442 

22 998 314 

214 215 

214 215 

23 212 529 

— 

— 

31 867 204 

22 689 420 

21 804 000 
1 194 457 

45 687 877 

571 528 

571 528 

46 259 405 

1 900 000 

1 900 000 

162 434 939 

115 774 702 

109 229 60O 
3 917 872 

229 522 .174 

93 250 

93 250 

T 553 404 

3! 553 404 

231 168 828 

Danışma Meclisi (S, Sayısı : 360) 



SAYMANLIĞIN T, _, 
Kodu : 02 

DANIŞMA 
BÜTÇE GİDERLERİ VE 

Adı : Danışma Meclisi 

Faaliyet Harcama 
Proje Kalemi Giderlerin Çeşidi 

421 950 Memurların öğle yemeğine yardım 
422 950 Diğer dernek, birlik, kuruluş yardımları 
521 960 Personel giderleri, geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız 

borçları 
522 960 Diğer geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borçları 

KESIM TOPLAMı 

GENEL İDARE HIZMETLER! GIDER! 
YASAMA HIZMETLER! 
TRANSFERLER 

GENEL TOPLAM 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 360) 
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MECLİSİ 
ÖDEME EMİRLERİ CETVELİ 

DAİRE Adı Saymanlık Müdürlüğü 

Alman Ödeme 
Emirleri 

Lira 

1 300 000 
100 000 

300 000 
1 237 000 

2 937 000 

181 586 000 
270 676 000 

2 937 000 

455 199 000 

Geçen Aylar 
Mart - Ekim 

Lira 

1 095 600 
17 000 

158 737 
646 952 

1 918 289 

130 567 735 
184 909 423 

1 918 289 

319 395 447 

Kodu : 

Harcamalar 

Kasım 
Lira 

204 400 
— 

— 

204 400 

12 945 288 
23 046 876 

204 400 

36 196 564 

10 

Aralık 
Lira 

— 
— 

_ 
35 764 

35 764 

18 921 916 
23 212 529 

35 764 

42 170 209 

Bütçe Yılı 
1982 

2 Aylık 
Toplam 

Lira 

204 400 
— 

— 
35 764 

240 164 

31 867 204 
46 259 405 

240 164 

78 366 773 

Ait olduğu aylar 
Kasım - Aralık 

Toplam 
Harcama 

Lira 

1 300 000 
17 000 

158 737 
— 

2 158 453 

162 434 939 
231 168 828 

2 158 453 

395 762 220 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 360) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 361 

Danışma Meclisi Saymanlığının Ocak, Şubat 1983 Aylarına Ait 
Hesapları Hakkında Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 

Sayıştay Komisyonu Raporu. ( 5 / 6 ) 

TC 
Danışma Meclisi 14 Mart 1983 

Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu 

Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sayıştay Komisyonu Başkanlığına 

Danışma Meclisi Saymanlığının Ocak - Şubat 1983 aylarına ait iki aylık raporu ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Alâeddin AKSOY 
Danışma Meclisi Denetçisi 

Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu - 23 Kasım 1982 
Esas No. : 10.2714 

Karar No. : 502/17 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Danışma Meclisi Saymanlığının Ocak - Şubat 1983 aylarına ait hesapları incelendi : 
28 Şubat 1983 akşamı itibariyle Danışma Meclisinin T.C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğü nezdinde-

ki 640/8823 sayılı cari hesabında Hazinenin 1 298 169,— TL.'sı borçlu olduğu; 
Danışma Meclisi 1983 malî yılı bütçesinin çeşitli harcama kalemlerine mevzu ödeneklerden 2 ay içe

risinde 87 032 817,— TL.'nın verile emirlerine müsteniden sarfed'ilmiş olduğu; 

Hazineden T.C. Ziraat Bankasındaki hesabımıza Ocak - Şubat 1983 aylarında 86 140 000,— TL.'nın 
aktarıldığı Sayimanlıkdafki defterlerin ve sarf evraklarının tetkikinden anlaşılmıştır. 

Varile emıirleriinlin Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğindeki esaslar içerisinde hazırlandığı ve istihkak 
sahiplerine ödendiği görüldü. 
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Danışma Meclisi İçtüzüğünün 134 üncü maddesi gereğince Genel Kurula sunulmak üzere Sayın Başkanlığın 
bilgilerine arz olunur. 

Hamza EROĞLU 
Barklan 

İsmail ARAR 
Başjkaınvekili 

Kâzım ÖZTÜRK 
Sözcü 

tmren AYKUT 
iKâJtip 

îmzada bulunaımaıdı 

Alâeddin AKSOY 
Denetöçii 

Ertuğrul AL ATLI 
Üye 

Abdülbaki CEBECİ 
Üye 

Abdütkadir EREN ER 
Üye 

E. Yıldırım AVCI 
Üye 

Feyyaz GÖLCÜKLÜ 
Üye 

Rafet İİBRAHÎMOĞLU 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 361) 



DANIŞMA MECLİSİ 
BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDEME EMİRLERÎ CETVELİ 

Adı : 
SAYMANLIĞIN 

ogram Alt Prog. 

101 01 

111 01 

900 03 
0 4 . 

05 

Kodu : 

Faal. Proje 

t 

. 

1 

3 

Danışma Meclisi 

02 

Harcama 
Kal. 

110 
120 
140 
150 
160 
180 
190 

100 
210 
220 
240 

200 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 

3O0ı 
410 
430 
440 
460 
470 
490 

400 

510 
520 
530 
590 
500 

810 

800 

110 
130 
140 
160 
170 
180 

100 
210 
240 

200 
480 
400 

940 
950 
950 
960 

960 

ıöı 
111 
900 

DAİRE 

Giderlerin Çeşidi 

Aylıklar 
Sözleşmeli Personel Ücretleri 
Sosyal Yardımlar 
Ek Çalışma Karşılıkları 
Tazminatlar ve ödüller 

Adı : 

Kodu : 

Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 
Diğer Personel Giderleri 

PERSONEL GİDERLERİ 
Yurt içi Geçici Görev Yolluğu 
Yurt içi Sürekli Görev Yolluğu 
Yurt dışı Geçici Görev Yolluğu 

YOLLUKLAR 
Ulaştırma Giderleri 
Taşıma Giderleri 
Tarifeye Bağlı ödemeler 
Kiralar 
Makine, Teçhizat, Taşıt Alımları 
Bina Küçük Onarımı 
1050 Sayılı Yasanın 48 inci Mad. Giderleri 
Diğer Hizmet Alımları 

HİZMET ALIMLARI 
Kırtasiye, Baskı, Yayın Giderleri 
Akaryakıt ve Yağ Giderleri 
Elektrik, Su ve Havagazı Giderleri 
Özel Malzeme Alımları 
Savunma Alım Giderleri 
Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları 

1 

TÜKETİM MALLARI VE MALZEME 
ALIMLARI 
Büro Malzeme Alımları 
Büro Makineleri Alımları 
Yangından Korunma Malzeme Alımları 
Diğer Demirbaş Alımları 
DEMİRBAŞ ALIMLARI 

Vergi Resim ve Harçlar 

DİĞER ÖDEMELER 

KESİM TOPLAMI 

Aylıklar 
işçi Ücretleri 
Sosyal Yardımlar 
Tazminat ve Ödüller 
ödenekler 
Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 

PERSONEL GİDERLERİ 
Yurt içi Geçici Görev Yollukları 
Yurt dışı Geçici Görev Yolluğu 

YOLLUKLAR 
Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri 
TÜKETIM MALLARI VE MALZEME 
ALIMLARI 

KESİM TOPLAMI 

Uluslararası Yapılacak Ödeme. 
Memurların Öğle Yemeğine Yar. 
Diğer Dernek, Birlik, Kur. Yar. 
Personel Gid. Geçen Yıllar Karşılıklı 
ve Karşılıksız Borçlar 
Diğer Geç. Yıl. Karşılıklı ve 
Karşılıksız Borçları 

KESİM TOPLAMI 

GENEL İDARE GİDERLERİ 
YASAMA 
TRANSFERLER 

Saymanlık Müdürlüğü 

10 

Alınan ödeme 
Emirleri TL. 

115 861 000 
780 000 

31 397 000 
48 824 000 
32 420 000 

5 374 000 
1 000 

234 657 000 
750 000 
500 000 
100 000 

1 350 000 
2 500 000 

20 000 
100 000 

1 000 000 
2 500 000 

750 000 
20 000 
10 000 

6 900 000 
7 100 000 

5 000 
400 000 

2 127 000 
995 000 

2 750 000 

13 377 000 
750 000 

1 250 000 
50 000 

450 000 
2 500 000 

20 000 

20 000 

258 804 000 

140 220 000 
726 000 

4 140 000 
1 000 

132 480 000 
13 400 000 

290 967 000 
1 150 000 

10 200 000 

11 350 000 
8 000 000 

8 000 000 

310 317 000 

10 000 000 
1 813 000 

100 000 

900 000 

1 000 000 

13 813 000 

258 804 000 
310 317 000 

13 813 000 

1983 Ocak - Şubat 
Bütçe Yılı Ait 

Ocak 1983 ayı 
Harcaması TL5 

8 373 654 
— 

1 907 040 
— 

2 750 400 
21 909 

— . 

13 053 003 
4 650 

— 
— 

4 650 
4 750 

6 000 
— 
— 
— 
— 
— • 

10 750 
2 550 
— 
— 
— 
— 
— 

2 550 
— 
— 
— 

1 875 
1 875 

— 

— 

13 072 828 

13 123 823 
• — ' • 

— 
— 

12 355 600 
272 781 

25 752 204 
— 

105 800 

51 300 

51 300 

25 803 504 

604 333 
— 

— 

— 

604 333 

13 072 828 
25 803 504 

604 333 

Şubat 1983 ayı 
Harcaması TL. 

8 384 787 
70 000 

2 746 680 
7 454 180 
2 748 600 

78 216 
— 

21 482 463 
117 500 

— 
47 120 

164 620 
5 000 

— 
15 500 
11 422 

— 
— 
— 

31 922 
40 650 

— 
515 

.— 
— 

94 205 

135 370 
4 750 

— 
— 

8 250 
13 000 

.._ 

— 

21 827 375 

12 657 461 
— 
— 
— 

12 199 200 
564 244 

25 420 905 
— 

105 800 

105 800 
198 072 

198 072 

25 724 777 

.— 
— 

— • 

— • 

— 

• — 

21 827 375 
25 724 777 

Olduğu Ay 

2 Aylık 
Toplam TL. 

16 758 441 
70 000 

4 653 720 
7 454 180 
5 499 000 

100 125 
— 

34 535 466 
.122 150 

— ' 
47 120 

169 270 
9 750 

6 000 
15-500 
11 422 

— 
— 
— 

42 672 
43 200 

— 
515 

— 
— 

94 205 

137 920 
4 750 

— 
— 

10 125 
14 875 

— 

— 

34 900 203 

25 781 284 
— 
— 
— 

24 554 800 
837 025 

51 173 109 
—• 

105 800 

105 800 
249 372 

249 372 

51 528 281 

604 333 
—. 

— 

— 

604 333 

34 900 203 
51 528 281 

604 333 




