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I. — GEÇEN P 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Danışma Meclisi Saymanlığının Mayıs, Ha

ziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 
1982 ve Ocak Şubat 1983 Aylarına Ait Hesapları 
Hakkında; 

Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayış
tay Komisyonu Raporları Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

2. — Bor, KÖmür, Asfaltit, Fosfat, Demir Ma
denleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletil-

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

/. — Hikmet Altuğ'un, 12 Eylül 1980 öncesi ile 
sonrasında Türk Gençliğinin ruh ve beden sağlığı ko
nusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Altuğ'un gündem dışı söz is
teği yar, okutuyorum : 

rANAK ÖZETİ 

meşini Düzenleyen Kanun Tasarısının maddeleri üze
rinde görüşmeye devam edildi. 

6 Nisan 1983 Çarşamba günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 18.55'te son verildi. 

Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekili 

A. Güngör ÇAKMAKÇI Ali Nejat ALPAT 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

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

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
6 Nisan 1983 Çarşamba günü Genel Kurul Gün

demine geçilmeden önce İçtüzüğümüz gereğince 12 
Eylül 1980 öncesi ile sonrasında Türk gençliğinin ruh 
ve beden sağlığı açısından sorunlarına değinmek üze-

II. — GELEN KAĞITLAR 
Tasarı 

1. Millî Savunma Yükümlülüğü Kanunu Tasa
rısı. (1/661) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.4.1983) (Mil
lî Savunma, içişleri ve Dışişleri (Esas) ve Adalet 
komisyonlarına : 5.4.1983) 

Teklif 
2. Jandarma Genel Komutanı ve Millî Güven

lik Konseyi Üyesi Orgeneral Sedat CELASUN'un, 
2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkın
da Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, (2/110) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 5.4.1983) (Millî Savunma, İçiş
leri ve Dışişleri Komisyonuna : 5.4.1983) 

»•» ^ y < ^ • -

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisimizin 80 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
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re 5 dakikalık gündem dışı konuşma arzusunda ol
duğumdan, gereğini arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hikmet ALTUĞ 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Altuğ. 
HİKMET ALTUĞ — Sayın Başkan, Yüce Kuru

lun değerli üyeleri; 
Madenler Kanununun müzakeresi nedeniyle son 

günlerde hararetli tartışmalara sahne olan Meclisi
mizde, biraz sonra başlayacak yeni bir sıcak seanstan 
önce, dünün, bugünün, yarının önemli bir konusu 
için 5 dakikalık bir dikkat çekme konuşması ile vak
tinizi almak istiyorum. 

Bu konu, Türk Anayasasına ilk defa giren, Türk 
gençliğinin sorunlarıdır. 1982 Anayasamızın 58 inci 
maddesi şöyle diyor : 

«Devlet, İstiklal ve Cumhuriyetimizin emanet edil
diği gençlerin müspet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve 
inkılapları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı 
amaçlayan görüşlere karşı, yetişme ve gelişmelerini 
sağlayıcı tedbirler alır.» 

Yine aynı madde, gençlerin sağlığı ve kötü alış
kanlıklardan korunmasını düşünürken, cehaletten de 
kurtarılmasını öğütlemektedir. 

Hepinizce malum olduğu üzere, yaşadığımız yıl
larda bütün dünya milletlerinden farklı olarak, genç 
kuşakça zengin bir nüfus varlığına sahip bulunmak
tayız. Nüfusumuzun hemen üçte birine yakın bölü
münü teşkil eden gençler, her çeşit eğitim kuruluş
ları dışında, tarımda, endüstride köyde, kentte çalış
ma gruplarını da oluşturmaktadırlar. 

Yurt dışında bulunanlar ise bulundukları ülkele
rin örf, âdet ve kültür tesirlerine terkedilmişlerdir. 
Bu yaş, gençlik yaşıdır ve (Ki, «delikanlılık» diye gü
zel bir adı da vardır) herkesçe kabul edildiği gibi, top
lumumuzun her zaman dinamik bir kesimini teşkil et
mişlerdir. Heyecanlı, çabuk karar vericidirler. Bi
limsel açıdan onlar, gençlik psikolojisi içindedirler. 

Türk tarihinde medrese döneminden beri «Talebe 
hareketleri» namı ile anılan bir yerleri de vardır. İş
te bu nedenledir ki, dün olduğu kadar bugün de genç
lik sorunları önemini korumuş ve yüksek takdirleri
nizle Anayasanın bir maddesine kadar girmiştir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Büyük Atatürk'ün inkılâp ve devrimlerinde en 

büyük yardımcı ve güvencesini kazanan dinamik var
lık gençliğimiz, O'nun kurduğu Cumhuriyeti koru
ma görevine de sahip olmuştur. Bu emaneti layıkı ile 
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koruyan gençliğimiz, itimada layık olduğunu da her 
fırsatta göstermiştir. Ancak, kötü bir talihtir ki, her 
10 yılda bir bu koruma ve kollama görevini tekrar
lama zorunluğunda kalmakta, ülke tehlikelerle karşı 
karşıya kalmaktadır. 

Bizleri 12 Eylül öncesinin karanlık günlerine ge
tiren sebep, Türk gençliğinin beden ve ruh sağlığının 
korunmasında düştüğümüz hatalardır. Onları, Tür
kiye üzerinde çıkarları olan güçlerin etkisinden ko-
ruyamadığımızdandır. Bu çıkarcı güçler, öncelikle 
Atatürk'ün yaratmak istediği millî duyguları zedele
mekle işe başlamışlar, propagandalarında O'nun ilke
lerinin tam aksini söyleyerek millî duyguları alay 
mevzuu haline getirmişlerdir. 

Geçen zaman içinde milliyetçilik, birtakım kişi
lerin ağzında «Vatan, millet Sakarya» şekline dönüş
türülmüştür. Bu ortamda sağ ve sol aşırı güçler, genç
lerimizi kendilerine bağlayarak, daha kötüsü, onları 
birbirlerine öldürterek başıboş kalmışlardır. 

İşte değerli arkadaşlarım, 12 Eylülü hazırlayan 
kaos içinde, gençlerin ruh ve beden sağlığına kayıtsız 
kalmamız, ülkemizi parçalanmasının eşiğine kadar 
getiren, ihmaldir. 

12 Eylülden sonra bu hataları inceleme ve dik
katle tespit imkânlarına geniş ölçüde sahip olduk. 
Büyük Atatürk'ün devrim ve ilkelerini tamamen unu
tanların çoğunluğunu dehşet verici miktarlarda bul
duk ve Anayasa hazırlıklarında, öğrenilenler sonucun
da, 58 inci maddede vücut buldu. 

Gelin görün ki, önemi kabul edilen gençlik sorun
ları çözümünde, tatbikatta büyük mesafeler alındığını 
iddia etmek mümkün değildir. Konu ile ilgili bakanlık
lar olarak; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Genç
lik ve Spor Bakanlığı, Millî Eğitim ve Kültür bakan
lıkları ile Yüksek Öğretim Kurumunun gayretlerini 
inkâr etmemekle beraber, koordinasyondan uzak ça
lışmalar, gönlümüzün istediği seviyede sonuç alama
masına neden olmaktadır. 

Toplumumuzun güvencesi gençlik, önce, Anaya
sa gereği bedensel yönden layıkı ile korunamamakta
dır. Okul ve üniversite hekimlik görevlerinden baş
ka, yurt ve burs sorunlarını tamamen çözmüş deği
liz. Spor sağlığı ve hekimliği kontrol ve disiplinden 
uzak uygulamalar içindedir. Millî Eğitim alanında atı
lan adımların hemen meyvelerini vermelerini bekle
mek haksızlık olmakla beraber, bu sahada henüz ilan 
edilmiş ve uygulamaya geçilmiş bir millî insangücü 
eğitim sistemi ve politikasından haberimiz yoktur. 

Ayrıca, eğitim sonrası istihdam sorunları gençle
rimizi üzen bir durumdadır. Herkesin eğitimini sağ-
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lamak kadar, Devlete düşen diğer bir önemli sorun 
da insan gücünün ülke ihtiyaçlarına göre yönlendiril
mesi, yani, planlanmasıdır. Yüksek Öğretim Kurumu, 
YÖK, yarının diplomalı işsizler ordusunu yaratmak 
istemiyorsa, bu planlamaya da önem vermelidir. Tür
kiye'nin insangücü planlaması bugünden ve dikkatle 
hazırlanmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli üyelerimiz; 
Gençlik sorunlarının bizce en önemlisi, onların 

millî birlik duygusuna sahip insanlar olarak yetiştiril
me sorunudur. Atalarımızdan mevrûs eşsiz millî ka
biliyeti olan bu dinamik varlıkların, Atatürk'ün bi
limsel bir şekilde uyguladığı inkılâp ve yöntemleri 
içinde yetiştirmek ve ona sahip çıkmak zorunluluğun
dayız. 

BAŞKAN — Sayın Altuğ, süreniz dolmuştur, lüt
fen bağlayınız efendim. 

HİKMET ALTUĞ — Bir dakika müsaade eder
seniz bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Altuğ. 
HÎKMET ALTUĞ — Bu konuda Gençlik ve 

Spor Bakanlığı ile Kültür Bakanlığına düşen görev, 
ülke ve milletimizin varlığı ile yakından alakalıdır. 

Her şeyden önce Anayasamızın emrettiği gençliğin 
korunması ve yetiştirilmesi, bir seri kanunlarla te
min edilmelidir. Bunların başında, Türkiye'de insan
gücü planlaması dikkat ve titizlikle hazırlanmalıdır. 
Şubat ayından beri YÖK Kanununda değişiklikler 
yapmaya uğraşan Yüksek Öğretim Kurumu, yemek, 
içmek ve sınavlarla öğretim üyeleri sorunları yanında, 

yükseköğretimden sonra meydana çıkacak istihdam 
sorunlarına da eğilmelidir. 

İkinci ve önemli bir konu olarak gençleri politize 
ve polarize etmeyecek yeni bir gençlik ve kültür ocak
larının ihdası üzerinde durmak istiyoruz. 

Millî ve çağdaş kültürümüzü araştıran ve koruyan 
böyle bir teşkilata her zamandan fazla ihtiyaç olduğu 
şüphesizdir. Kahvehaneler ve sokaklardan kurtarıla
cak olan gençlik, ülkemizin kalkınmasında yararlı 
olduğu kadar, yarının teminatı olarak bu ocaklarda 
bir çatı altında daha da etkin bir biçimde, ruhsal ve 
bedensel yönde yetişmeye ve gelişmeye layıktırlar. 

Gerekli kanunların tedvininde sayısız yararlar var
dır. Çarpık ideolojilerin kurbanı olmaktan kurtulacak
lar ve büyük Atalarının emanet ettiği Türkiye Cum
huriyetini daha yetenekli biçimde korumaya devam 
edeceklerdir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; sözlerime burada 
son verirken, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür 
ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altuğ. 
Değerli üyeler gündeme geçiyoruz. 

2. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

BAŞKAN — Gündemimizin 2 nci maddesinde ko
misyonlarda açık bulunan üyeliklere seçim konusunu 
yine bugün de erteliyorum. Çünkü, iki komisyondan 
ancak bir tanesine aday var, diğeri için aday teklif 
edilmesi veya bir sayın üyenin aday olduğunu belirt
mesi gerekiyor. Yarına kadar bu hususu rica edeyim. 

V. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

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) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 4 üncü maddesinde
ki «Kanun tasarı ve teklifleri» bölümüne geçiyoruz. 

Maden sahaları ile ilgili tasarının görüşülmesine 
başlıyoruz. 

Komisyonun ve Hükümetin yerlerini almalarını 
rica ediyorum. 

(1) 184'e 1 inci ek S. Sayılı Basmayan 28.3.1983 
tarihli 76 mi Birleşim Tutanağının sonundadır. 

Bu arada 2 nci maddemizle ilgili 20 önergenin 
tasnifi sıraya konması benzer olanlarının bir araya 
getirilmesi için Sayın Güray ile Sayın Uyguner bize 
daha evvel bu hususlarda büyük yardımlarda bulun
muşlardı. Kendilerinden tensibinizle rica ediyorum 
bu önergeleri lütfen, 1 inci maddeyi görüşünceye ka
dar tetkik buyurmak suretiyle sıraya koysunlar. 

Bilgilerinize arz ederim ve Sayın Uyguner ile Sa
yın Güray'dan da rica ediyorum efendim. 

Değerli üyeler, 1 inci madde ile ilgili önergelere 
devam ediyoruz. 

Sıra Sayın Fırat'ın önergesinde; Sayın Fırat, öner
geniz üzerinde bir açıklama yapacak mısınız? 

AYHAN FIRAT — Yapayım efendim kısa bir 
açıklama. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer ar

kadaşlarım; 
Önergemi bir daha arz ediyorum: 
«Madde 1. — Bu Kanunla bor, asfaltit, uranyum, 

toryum madenlerinin tamamının aranması ve işletil
mesinin kömür...» İlave ediyoruz, «ve demir sahala
rından bir kısmının işletilmesinin Devlet kuruluşların
ca yapılması ve 2172 sayılı Kanunla Devlet kuru
luşlarınca işletilmesine karar verilen kömür ve demir 
sahalarından bazılarının iade edilmesine ilişkin esas
lar düzenlenmiştir.» 

Kısa ve öz olarak şunu arz etmek istiyorum: Ko
misyonun getirdiği birinci maddede demir sahaları 
yok idi, bunu ithal etmiş oluyoruz ve maddenin so
nunda da devredilen sahaların içerisinde tüm demir 
sahaları devredilmiş gözüküyordu, buna paralel ola
rak «Kömür ve demir sahalarından bazılarının iade 
edilmesi» diyerek bir paralellik sağlıyoruz. 

Hepsi bundan ibarettir; teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Bu önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sa

yın üye?.. 
Sayın Dikmen?.. Lehinde. 
Sayın Özkaya?.. Aleyhinde. 
Sayın Dikmen, buyurun efendim. 
ALÎ DİKMEN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bu madde üzerinde yapmış olduğum konuşmada, 

esas Kanunun ruhunu bu amaç maddesinin teşkil et
tiğini belirtmiştim. Gerçekte yapılan bütün genel, ya
ni Kanun üzerindeki konuşmalar da, dikkat edilirse, 
bu madde üzerinde teksif edilmiştir. Çünkü bu mad
de halledildiği takdirde bundan sonraki maddeler 
amaca yönelik düzenlemelerden ibarettir. 

Şimdi Sayın Fırat'ın vermiş olduğu önergeyle be
nim verdiğim önerge arasında bir paralellik bulduğum 
ve Sayın Hükümet ve Komisyonun da bu maddeler 
yönünde daha önceki açıklamalarından bir anlaşma, 
yani bir fikir birliği sağladıklarını düşünerek, bu mad
denin olumlu bir şekilde, yani gerek Sayın Fırat'ın, 
gerekse benim vermiş olduğum önergemin (Şimdi Sa
yın Başkandan onu da arz edeceğim) her ikisi birden 
de oylanabilir ve böylece bu madde hakkında so
nuca bağlanmasını ben uygun buldum. 

Yine, biliyorsunuz burada arz ettim, fosfat ve 
taşkömürü. Hükümet Tasarısındaki maddeye dikkat 
edecek olursak, Hükümet, bu her iki madeni doğ
rudan doğruya Devletin kendisinin işleteceği maden
ler arasına koymuş. Halbuki madde üzerindeki görüş-
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I memde fosfatı esasen Devlet işletmektedir, fakat fos
fatı işleten Devletimiz bu madeni, bilhassa gübre sa
nayiinde kullanılan bu madeni yeterince işletemediği 
için, aynı zamanda büyük bir meblağı ödemek su
retiyle dışarıdan da ithal etmektedir. O halde düşün
cemiz, Devlet fosfatı işlemeye devam etsin, fakat dı
şarıdan ithal etmek yerine işletemediği mevcut saha
ları da özel sektöre terk etmekte fayda umduğumu 
da belirtmiştim. 

Yine taşkömürünü de özel bir kanunla bugün 
Devlet, Zonguldak bölgesinde, Türkiye Kömür İşlet
meleri kanalıyla işletmektedir, fakat maalesef sana
yide ve aynı zamanda kok kömüründe de sarf edilen 
bu madeni, Devlet, yine yetiştiremediği için dışarı
dan ithal etmek mecburiyetinde kalmaktadır. Bu ba
kımdan, bu madenin de bu madde kapsamından çı
karılarak yine özel sektör tarafından işletilmesinde 
fayda umuyoruz. 

Bunun dışında, benim teklifim olsun, öyle zan
nediyorum ki Sayın Fırat'ın teklifinin diğer kısımları 
hemen hemen olduğu gibi Hükümetin getirmiş olduğu 
Tasarı ile beraberdir. Yalnız, burada bir arama mese
lesi vardır. Ben, müsaade buyurursanız bu arama üze
rinde durmak istiyorum, sebebi de şu: Dikkat edi
yorum, Devlet tarafından işletilecek madenlerin 
«aranması ve işletilmesi» tabiri, ki «arama» kelimesi 
Hükümet tarafından buradan çıkarılmış, fakat Ko
misyonumuzun kabul ettiği metinde «arama» da amaç 
maddesine konmuştur. 

Bunun üzerinde iki yönden duruyorum: Acaba 
niçin Hükümet çıkarıp da ikinci maddeye koydu? 
İkinci bir maddede olduğu halde bu, Komisyonu
muz niçin ve neyi düşünerek bunu da yukarıya da
hil etti? 

Kanımca kapsam geniş anlamlıdır. Yani bir «ara
ma» demek, yani kömürü bulan şahıs; eğer Devlet 
tekelinde ise, «işletici» anlamına gelmez kanısında
yım. Çünkü aşağıda Hükümet tekrar, «Bu maden 
türlerinin aranması ve işletilmesi» diye ikinci madde
de bunu kesinlikle ifade etmiş bulunuyor. O halde 
benim dikkatimi çeken husus şu oldu: Bütün ıTürk 
vatandaşları, bugün, Türkiye'de madenleri aramayı 
bir vicdanî borç saymalıdır. Nitekim maden arama
larını yalnız Maden Tetkik Arama Enstitüsüne bıra
kacak olursak, edindiğim bilgilere göre, tabiî, beni 
Sayın Bakanımız bağışlasınlar, eğer şu söylediklerim
de yanılgım varsa ve bunu burada tasrih ederlerse 
pek tabiî, gene bu husustaki yanlış beyanlarımı geri 
almak da benim bir vazifemdir. 
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Efendim; Osmanlı İmparatorluğu zamanında bu
lunmuş madenler için kapatılan saha bugün 780 adet 
ve gene bugün yerleri ve durumları da kesin olarak 
bilinmiyor. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünden 
alınan bilgilere göre, Türkiye'nin yarısından fazlasını 
kapatmış durumda, ama hangilerinde arama yaptığı ve 
hangilerinde arama yapmadığı da bilinmiyor. Hele 
son senelerde bu müessesemizin maden bulduğuna da 
pek rastlanılmıyor. Çünkü, ileride belki gelecek, bu 
müessesemiz teşkilat yönünden doğrudan doğruya bir 
merkezde toplanmış, bütün teknik elemanları aynı 
merkezde, taşrada bir kuruluşu yok, nasıl, yaz ge
lince bazı vatandaşlar sayfiyeye çıkıyorsa, bizim 
Maden Tetkik Arama Enstitüsünün elemanları da 
maden aramak için yaylaya çıkıyor. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen; Sayın Fırat'ın öner
gesinin lehinde konuşmak üzere söz aldınız, fakat 
siz madde üzerinde geniş bir görüşme yapıyorsunuz. 
Rica edeyim, lütfen. 

ALÎ DİKMEN — Başüstüne efendim, onun üze
rine bina edeyim konuşmamı. 

Bu bakımdan, «arama» kelimesinin bu madde
nin kapsamında mı olması gerekir, yoksa Hüküme
tin teklifinde olduğu gibi ikinci maddede mi bulun
ması gerekir? Bunun üzerinde, tabiî, karar vermek 
gerek Sayın Komisyonun ve Hükümetin açıklama
sından sonra Genel Kurulumuza aittir. 

Ben, bu önergenin tasvip edilmesini Sayın Ku
ruldan arzu ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
BAŞKAN — Sayın Özkaya, buyurun efendim. 
ZEKİ ÖZKAYA — Yüce Meclisin Sayın Başkanı 

ve değerli üyeleri; 

Devlet, hiçbir zaman iyi bir tüccar değildir, hiç
bir zaman iyi bir işletmeci olmamıştır. Bu keyfiyeti, 
özel sektörün hâkim olduğu ülkelerin kalkınma sek
töründe görmek mümkündür. Denenmişi bir daha 
denemek, hüsrandan ve zaman kaybından başka bir 
sonuç getirmemiştir, getirmeyecektir. Bu öyledir ve 
öyledir ki, özel kesimin elinde demir madeninin bi
linen sahalarından toplam yüzde 10 kısmı gibi cüzî 
bir miktarı bırakılacak ve ardından madenciliğin ge
liştirilmesinden, millî hâsıla içindeki payı içindeki 
payının yükseltilmesinden söz edilecektir. Bu hayaldir. 

Kamu sektörü özel teşebbüsçe bulunup işletmeye 
açılan sahaları talep etmektedir. Türkiye'mizin her 
köşesinde tetkik ve arama yapmak ve yeni alanlar 
bulmak imkânı varken, kamu sektörü bunu yap
mayarak işin kolayına gitmekte ve hatta hazıra kon

mak istemektedir. Bu durumda özel kesim yeni bu
lacağı saha ve rezervlerinden nasıl emin olabilir?.. 
Kaldı ki, daha önce yapılan kamulaştırma sonrasında 
özel sektörün üretim faaliyetinin dışında kalmasıyla 
cevher ithal etme durumunda kalındığı ve bunun için 
milyonlarca dolar ödendiği bilinen bir gerçektir. Bu 
henüz unutulmamıştır. 

İddia edildiği gibi üretim artışı asla söz konusu 
değildir, olmamıştır, olmayacaktır. Kamu sektörünün 
nasıl çalıştığını izah etmeye gerek görmemekteyim. 
Bazı arkadaşlarımızın söylediği gibi kamu işletme
lerini «Birer okul» diyerek düşük kapasiteye ve pa
halı maliyete evet demek mümkün değildir. Bu arada 
üretim rakamlarını izah ederken 2172 sayılı Yasa
dan sonra kamu taşaron eliyle ürettiklerini, kamu yö
netimi olarak göstermektedir. Aktepe'de olduğu gibi. 
Böyle bir yol madenciliğimizi geliştirmez. Hiç bir ma
denci yarının ne olacağını bilmediği bir sahaya uzun 
vadeli ciddî bir yatırım yapamaz. 

Sayın Başkanım, aziz üye arkadaşlarım; 
Dikkatinize sunarım ki, Deveci'de 3 kişilik bir 

emanet komisyonu marifetiyle, evet bir emanet ko
misyonu Hekimhan madenlerini işletiyor. Bu komis
yon ne yapıyor?.. Bir yıl müddetle, uzun vadeli bir 
üretim için saat hesabıyla kira karşılığında makine 
işletmektedir. 

Sayın üyeler; 
Kısa vadeli işler dışında hiç bir yerde saat hesa

bıyla makine çalıştırılamaz. Ancak metreküple bu 
olabilir, metreküpün kontrolü olabilir, bu vardır, saatin 
kontrolü hiç bir yerde yoktur. Tabiî bu şartlarda üre
tilen cevherin maliyetinden ürkütücü olduğu için bah
setmek mümkün değildir. Sayın Bakan bu durumlara 
ne diyecekler bilemem, bir de yapılan yatırıma da 
bir göz atalım: 

Kamu sektörünün Hekimhan sahalarındaki yatırı
mı 1 dozer, 2 kepçeden ibaretken, özel sektörün De
veci ve Karakuz için yatırımı 4 adet ekskavatör, 4 
dozer, 8 kepçe, 4 traktör ve 100 adet BMC kamyon
dur, fark üretim lehine fahiştir. 

Sayın Başkanım, aziz üye arkadaşlarım; 
Devleti gereksiz olan üretim bölgelerinden çekmek 

zorundayız, çekmeliyiz, atılım için bu husus önemli
dir, son derece ciddîdir. Her kurulan müessesenin ar
kasına güvence diye bir destek düşünülecekse, şeker 
fabrikalarının, tütün fabrikalarının pancarı da, tü
tünü de çiftçinin elinden almak gerekir ki, böyle bir 
mantığa yer bulmak mümkün değildir. Deveci, Ka
rakuz ve Aktepe'de iki bölge olmak üzere 4 demir 
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sahasının kamulaştırma kapsamının dışında bırakılma
sını Yüce Meclisin takdir ve değerli kararına sunar, 
maddenin de bu haliyle Yüce Heyetinizce ve Sayın 
Komisyonca kabul edilmesini derin saygılarımla arz 
ederim. 

BAŞKAN — (Teşekkür ederim Sayın Özkaya. 
Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin önerge 

üzerinde görüşü lütfen?.. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN CİVELEK — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Biz Komisyon olarak önergenin lehindeyiz efen

dim, önergeye katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Bakan da katılıyorlar. 

Değerli üyeler; Sayın Fırat'ın önergesine Sayın 
Komisyon ve Sayın Bakan katılmaktadırlar. Öner
geyi kesin oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Bu önergenin kabulünü müteakip bu maddeyle il
gili önerge veren değerli üyelerden kimler önerge
lerini geri almak isterler veya kimler önergelerinde 
ısrar ederler?.. 

Buyurun Sayın Dikmen. 
ALİ DİKMEN — Sayın Başkan, biraz evvel de 

arz ettim, benim önergem de aym şekildedir, bu ba
kımdan önergemi geri alıyorum ve Sayın Fırat'ın 
önergesine katılıyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Buyurun Sayın Cebeci. 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Sayın Başkan, önergem

de direniyorum. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Çakmakçı. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, benim 

önergem Sayın Fırat'ın önergesinin doğrultusundadır, 
paralelindedir. Bu konu aydınlanmıştır, konuşulmuş
tur, ben de önergemi Sayın Fırat'ın önergesi lehinde 
geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Buyurun Sayın Yılmaz. 
FUAT YILMAZ — Geri almıyorum efendim. 
BAŞKAN — Hayhay efendim, teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Akıncı. 
EŞREF AKINCI — Kömür mevzuu ile ilgili bir 

önergem vardı, önergemi geri alıyorum efendim. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, teşekkür ederim. 
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Değerli üyeler; Sayın Cebeci'nin 2 önergesi, Sa 
yın Yılmaz'ın önergesi, Sayın Hamitoğullan'nın öner
gesi, Sayın Bilge, Sayın Erginay ve arkadaşlarının 
önergesi, Sayın Genc'in 2 önergesi vardır. Sıra ile 
önergeleri bilginize sunuyorum. 

Sayın Cebeci, sizin önergelerinizden 1 inci mad
denin amaç ve kapsamıyla ilgili önerge üzerinde bu
yurun efendim. Diğer önergeniz üzerinde de görü
şürseniz 2 önergenizi birden değerlendirmeye çalı
şırız. 

Buyurun Sayın Cebeci. 

ABDÜLBAKİ CEBECİ — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

1 inci maddenin görüşülmesine başlamadan evvel 
1 inci bölümün başlığıyla ilgili önergelerin görüşülmesi 
hususunu Sayın Başkana arz etmiştim, fakat öner
gelerin çokluğu dolayısıyla herhalde bir ayırım ya
pılamadı. Onun için 1 inci maddenin görüşülmesi 
sırasında 1 inci bölümün başlığı hakkındaki düşünce
mi de arz edeceğim. 

Bu önergemle 1 inci bölümün amaç ve kapsam baş
lığı ile düzenlenmesini önermiş bulunuyorum. Eli
mizdeki Tasarıda 1 inci bölüm; «Devlet Kuruluşla
rınca İşletilecek Madenler» başlığı ile düzenlenmiştir. 
Halbuki bu başlık kanunun amaç ve kapsamını be-
lirlememektedir. Örneğin; amaç maddesinde, Dev
letçe işletilecek madenler dışında özel sektöre iadesi 
amaçlanan madenler de vardır. Kaldı ki, takdir bu-
yurulacağı üzere Kanun tasarısı yalnızca devlet ku
ruluşlarınca işletilecek madenleri düzenlemeyi amaç
lamamakta, bununla birlikte 2172 sayılı Kanunla dev-
letleştirilen madenlerden bir kısmının iadesini ve ay
rıca özel sektörle kimi madenler üzerinde ortaklaşa 
işletmeler kurulmasını da öngörmektedir. Ayrıca, Ta
sarının 3 üncü maddesi süreler kenar başlığı altında 
sürelerle pek yakın ilgisi olmayan birtakım esas
ları içermektedir. 

Bu nedenlerle birinci bölümün yalnızca amaç ve 
kapsamı içermesini, başlığının amaç ve kapsam ola
rak değiştirilmesini; 3 üncü maddede yer alan esas
larla Tasarıda eksik olan ve ayrıca önereceğim esas
ların yer alacağı ikinci bölümün «Tanımlar ve esaslar» 
başlığı altında adlandırılmasını; Tasarıdaki ikinci bö
lümün buna göre üçüncü bölüm olması uygun ola
caktır. 

Bu değişikliklere ilişkin olarak hazırladığım öner
geleri de Başkanlığa sundum. 

Yüksek bilgilerinize arz ederim. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Şimdi de izninizle önerdiğim 1 inci madde hak

kındaki görüşlerimi arz edeceğim. 
Elimizdeki Tasarı amacı şu biçimde belirlemiştir: 
«Amaç 
Madde 1. — Bu Kanunla bor, asfaltit, uranyum, 

toryum, madenlerinin tamamının aranması ve işle
tilmesinin, kömür sahalarından bir kısmının işletil
mesinin devlet kuruluşlarınca yapılması ve 2172 sayılı 
Kanunla devlet kuruluşlarınca işletilmesine karar ve
rilen kömür sahalarından bazılarıyla demir sahalarının 
tamamının iade edilmesine ilişkin esaslar düzenlenmiş
tir.» 

Bu tanımdan anlaşılacağı üzere, amaç maddesi -
kapsama girebilecek ayrıntılarla güç anlaşılır hale 
getirilmiştir. Oysa, Kanunun amacının kesin ve açık 
olarak belirtilmesi kanun tekniğinin önemli bir ge
reğidir. 

Ayrıca, Kanun Tasarısının düzenlemiş olduğu 
önemli fonksiyonlar amaç maddesine girmemiştir. Ör
neğin pazarlama, özel sektörle ortak işletmeler kurma 
gibi organizasyonlar amaç maddesinde yer almamış
tır. 

Bu gerekçelerle «Amaç» kenar başlıklı 1 inci mad
denin şu biçimde düzenlenmesini arz ediyorum: 

«Bu Kanunun amacı, kapsamına giren madenle
rin (Kapsam maddesinde hangi madenler olduğu gö
rülecek) aranmasını, çıkarılmasını, işletilmesini, yurt 
içinde ve yurt dışında pazarlanmasını ve Bakanlar 
Kurulu kararıyla belirlenecek madenlerin özel kesimle 
ortaklaşa çıkarımını, işletilmesini ve 4 Ekim 1978 ta
rihli ve 2172 sayılı Kanunla devletleştirilmiş bulunan 
madenlerden uygun görülenlerin geri verilmesi esas 
yöntemlerini Anayasa ilkelerine göre yeniden düzen
lemektir.» 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — (Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
Değerli üyeler, Sayın Cebeci'nin birinci önergesi

nin lehinde ve aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 
Sayın Barangil, buyurunuz; lehinde. 
İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan, Yüce 

Meclisin değerli üyeleri; 
Görüşmekte olduğumuz Kanunun dün kabul edi

len bir önerge ile başlığının aslında değişmesi lazım. 
Buna paralel olarak da maddenin değişmesi lazım. 
Sebep Anayasamızın bu konudaki 168 inci maddesi. 
Aynen okuyorum: 

«Tabiî servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi 
hakkı Devlete aittir.» 

Binaenaleyh, Tasarıda zaten devletin tabiî hakkı 
olan madenlerin aranması ve işletilmesi ayrıca sayıla
maz, sayılmasına gerek yok. Bu, Anayasanın lafzına 
tam manasıyla ters düşen bir tutumdur. Madde devam 
ediyor: 

«Devlet bu hakkını belli bir süre için, gerçek ve 
tüzelkişilere devredebilir.» 

Bundan da anlıyoruz ki, ihtiyaçlar ve zaruret
ler gerektirdiği takdirde devlet bu arama ve işletme 
hakkını tüzelkişilere yahut özel kişilere verebilir. Bu
nun şartlarını kanun getirir. 

Bunun dışında iki hal tarzı daha getirmiştir Ana
yasamız. Bunlardan birincisi, kendi hakkı olan ma
denleri aramak ve işletmek istemediği hallerde ya özel 
ve tüzelkişilerle bizzat devlet olarak ortaklık kurmak 
suretiyle işletecek veyahut özel ve tüzelkişilere işletme 
hakkını belli bir süre devredecektir. Bunun dışında 
başka bir hal tarzı yoktur. Ne Kanunun başlığı ne 
maddeler bunun dışında tedvin edilemez. 

Binaenaleyh, ben evvela Sayın Başkanlıktan ve 
Yüce Heyetinizden istirham ediyorum; dün Yüce 
Komisyona dikkate alınması kaydıyla verilen ve Ana
yasa Komisyonunun mütalaasının alınması ve bu ko
nunun sonuçlanması hakkında bir önerge var. Bu 
neticelenmeden, bunun sonucu alınmadan ne mad
delerin başlığı hakkında ne Tasarının başlığı hakkın
da ne Kanun hakkında ne de buna paralel getirilmiş 
tasarılar hakkında görüşme yapmamıza ben madde
ten imkân görmüyorum. 

Durumu takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil; 
böylece iki önerge üzerinde de konuşmuş oldunuz. 

Önergelerin aleyhinde söz isteyen?.. Yok. 
Sayın Civelek, evvela «Amaç ve kapsam» konusun

daki birinci önerge üzerindeki görüşünüzü rica edi
yorum. Başlık yalnız «Amaç» değil, «Amaç ve kap
sam» olarak konmalıdır diyorlar. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ORHAN CİVELEK — Efendim, Komisyon olarak 
biz Sayın Cebeci'nin önerisine katılamıyoruz. Çün
kü Sayın Cebeci, Kanun Tasarısının diğer maddele
rinden de bahsederek 'bu maddelerde yer alan hüküm-
4erin de 'başlıkta belirtilmesi gerekir dediler. Kanun 
Tasarısı 41 maddeden ibarettir. Her bir madde ayrı 
bir şeyi işlemekte ve önermektedir. O mantıktan ha
reket etme'k gerekirse 41 maddenin de başlıkta yer 
alması gerekir. Başlığın «Amaç» olarak kalmasını 
talep ediyoruz efendim. 

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

FAHİR İLKEL — Önergeye katılamıyoruz Sayın 
Başkan* 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Cebeci'nin 
önergesine Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet ka
tılmamaktadır. Dikkate alınmasını oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önergenin 
dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Cebeci'nin maddedeki değişiklikle ilgili 
ikinci önergesinin lehinde konuşma oldu; fakait aley
hinde olmadı. 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN CİVELEK — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Cebeci'nin 
ikinci önergesine Sayın Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadır. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Yılmaz, sıra sizin önergenizde; buyuru
nuz efendim, 

FUAT YILMAZ — Yüce Meclisin Sayın Baş
kan ve üyeleri; 

Benim önergem esas itibariyle asfaltit ile ilgili
dir. Halen Kömür İşletmelerince işletilmekte olan 
üç büyük havza '(ki rezervin hemen tamamını o kap
sıyor) dışında kalan küçük ocakların vatandaşlara 
devredilmesi hususunda bir önergedir. İkinci madde 
için de aynı mealde bir önergem var. Bu konuşmam
la aşağı yukarı hem 1 inci madde, hem 2 inci madde 
üzerindeki maruzatımı sunmuş olacağım. 

Kanun Tasarısının geneli üzerinde takdim ettiğim 
konuşmada tamamıyla kömür üzerinde durmuştum. 
Bu arada işleyen veya işletilebilecek durumdaki tüm 
madenlerin büyük çoğunluğu ile emredici kesim elin
de kalmasının sakıncalarını saygıya değer dikkatleri
nize sunmuştum. 

Modern ekonomide, ekonomi ve istihsali uygun 
metotlarla şevki idare etmek, tümüyle elde bulundu
rarak çalışmaktan daha kolay ve rantabldır. Dün
yada bunun başarılı örnekleri pek çok iken, mukabil 
tarafın muvaffak olduğu yeri göstermek herhalde 
pek mümkün değildir. 

Vasıtalarıyla beraber, istihsalin çalıştırılması yü
künün taşınması değil, taşıtılması çok ciddî bir hü

nerdir. Yukarıdaki hususlarla beraber, önemine bi
naen; bu keyfiyet üzerinde yüce dikkatlerinizi bir da
ha istirham etmek isterim. 

Saygıya değer Meclis üyeleri; 
Aşırı ifrattan mutlaka kaçmak zorundayız. Çağımız 

ekonomik model uygulamaları, telifçi safhaya gireli yıl
lar olmuştur. Bizim bu aşamadan sonra katı uygulama
lara gitmemiz büyük sakıncalar getirir. Büyük Türk 
İM illetinin yüreği aşırı ifrattan acı şekilde yanmıştır. 
Bu itibarla onu kesinlikle istememektedir. Bu yolda
ki iradesini, yüce eseriniz olan Anayasaya sunduğu 
büyük rey oranıyla ortaya koymuştur. 

Sayın üyeler; 
Resmî sektörce kömür kaynaklarının tümüyle, 

hiç değilse büyük çoğunluğuyla çalıştırılması özellik
le nakit ve makbul zihniyet ile dolu bir kadro mese
lesidir. IKanun Tasarısının tümü üzerinde sunduğum 
konuşmada sadece termik santrallar civarındaki kö
mür havzalarının geliştirilmesi projelerine 168,5 mil
yar Türk Lirası gerektiğini arz etmiştim. Bunlar sa
dece 15 proje olup 1984 yılı sonunda biteceği hesap
lanmaktadır. Resmî sektör elinde kalması planlanan 
doksan küsur havza, en azından bir o kadar daha ya
tırım yapmak gerektiğini kabul edersek bu kaynak 
nasıl ve nereden bulunacak? 

»Kadro meselesine gelince: Bürokrasideki özür ve 
rahatsızlıklar cümlenizin malumudur. Açık misal 
vermeyeceğim; ama en basit muamelenin çözümü için 
neredeyse IKaf dağının ötesine gitmeye bizi mecbur 
bırakan bu çarkı daha da ağırlaştırıp hangi derde 
çare bulacağız?.. Korkarım bu uygulama ile çarkı ta
mamen durduracağız. 

Daha önce takdim ettiğim maruzatımda resmî 
kesimce halen işletilmekte olan sadece 15 kömür hav
zasında mevcut olan rezervin Türkiye'nin bütün ih
tiyacına 40 sene yetebileceğini ifade etmiştim. Bunu 
Hükümetin gerekçesinde mevcut rakamlardan hare
ketle, matematiksel olarak bulmuş bulunuyorum. Bu
na, resmî sektör elinde kalması planlanan 90 saha ile 
arşivdeki 3 075 havza dahil değildir. Keza, vatandaşa 
devri söz konusu olan havzalar da dahil değildir. Gö
rülüyor ki, Türkiye'de bir kömür sıkıntısı bugün için 
varit olmadığı gibi çok uzak bir gelecekte de söz 
konusu değildir. Bu itibarla bu konuda aşırı hassasi
yet göstermek hiç değilse mübalağalı heyecandan öte
ye geçmez. 

Kömür üzerinde genel anlamda sunduğum bu ma
ruzattan sonra, şimdi de bir nebze asfatitlere temas 
ederek sonuca varacağım. 
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Aslatit, genel olarak ve büyük çoğunlukla Şırnak 
ve Slopi'de mevcuttur. Ayrıca az ölçüde Eruh ve 
Pervari'de de bulunmaktadır. Havzaların tamamı 50 
kadar olup, halen işletilmekte olan sadece İT: 9 701 
Şırnak, İR: 439 Sımak, ve ÎT: 9 842 'Slopi'de kod 
numaralan olan üç havzadan ibarettir. Geri kalan 
47-48 havza atıl olarak beklemektedir. Bu kömür, 
petrol istihsalinde kullanılmaya elverişli değildir. /Kö
mür olmanın ötesinde bir özelliği de yoktur. 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; 
Bu kürsüden, asfaltitin kömür istihsalinde kulla

nılabileceği hususu da ifade edilmiştir. Benim yaptı
ğım tetkike göre bu imkânın bugün için mevcut olma
dığına inanıyorum. Şöyle ki: Asfaltiti eğer biz pet
rol istihsalinde kullanmaya kalkarsak, bunun verimi 
% 7-8 civarındadır. Bu yoldan hesap ettiğimiz tak
dirde Slopi ve Şırnak'ta mevcut olan 52 milyon to
nun tamamını petrol haline getirirsek, buradan elde 
edeceğimiz petrolün tamamı 4-5 milyon tondur. Bu, 
Türkiye'de istihlak edilen petrolün yalnız 3 aylığı
dır. 'Yani biz Slopi'de ve Şırnak'ta milyarlarca lira
yı dökeceğiz, tesis yapacağız ve oradaki rezervin ta
mamını kullanacağız, 52 milyon tonu, buradan 4 mil
yon ton petrol elde edeceğiz. Bu Türkiye'nin 3 aylık 
istihlakidir. Böyle bir yatırımın mantıkî olacağına 
inanmak bence mümkün değildir. 

Kaldı ki, bu 4 milyon ton yakıt için bizim dışarı
ya ödeyeceğimiz para da 1 milyar dolardır. (Biz 52 
milyon ton asfaltiti kullanacağız, 4 milyon ton ya
kıt çıkaracağız ve buna karşılık kazancımız 1 milyon 
dolardır. Bizim orada yapacağımız yatırım, ancak o 
da bir defa kullanılacak belki 5 milyar dolardır, bel
ki 10 milyar dolardır. Bu itibarla asfaltitin gelecekte 
petrolün temel maddesi olarak kullanılması ve petro
lün istihsalinde stratejik bir madde olarak yerini mu
hafaza etmesi imkânını pek mantıkî bulmuyorum. 
Bu itibarla onu açıklamaya lüzum gördüm. Keşke 
ben yanılsam; asfaltit 52 milyon ton olmasın da 552 
milyar ton oîsa ve biz buradan alabildiğine petrol 
çıkarsak. İBen bunu çok yürekten arzu ederim, yanıl
mayı da çok isterim. Eğer yanıldığım bana ispat edi
lirse huzurunuzda, çok memnun olacağım. 

[Keza bu asfaltitin bulunduğu bölgede herhangi 
bir termik santrali de desteklememektedir. Söz konu
su bölgelerde mevcut rezerv miktarı 52 milyon ton
dur. Rakam benim tespitim değildir, Türkiye Kö
mür İşletmelerinden alınmıştır ve elimdeki belgede 
de mevcuttur. Miktarın hemen tamamı yukarıda kod 
numarasını verdiğim üç havzanın rezervidir. Geri ka
lan 47-48 havza bunun dışındadır. 

Gene Kömür İşletmeleri tespitlerine göre, 1982 
senesinde Şırnak ve Slopi'de üretilen kömür 858 673 
tondur. 1983 senesi ve daha sonrası için planlanan 
istihsal seviyesi 1 milyon tondur. Buna göre halen 
işletilmekte olan sadece üç havzadaki rezerv doğu ve 
güneydoğunun 23 iline 50 yıl yetmektedir. 

Bunu dikkate alarak, önergede de arz ettiğim üç 
havzanın dışında kalan 47-48 ocağın vatandaşa dev
rini yüce takdirlerinize sunuyorum. iBu ocaklar za
ten zayıftır ve oraya ulaşılması çok güçtür. Lütfedil
sin, vatandaşa bırakılsın. Dişiyle, tırnağıyla, tüm ai
le efradıyla toprakla mücadelesini vererek senede 
20-30 araba kömür çıkarıp bununla nafakasını sağla
sın. 

Komisyon sayın üyelerinin o bölgeyi bildiğini 
sanmıyorum. Umarım ki Hükümet sorumluları bilir
ler. Bilmeyenler için arz ediyorum: Bölge her şeyiy
le ve kelimenin tam manasıyla son derece hassas bir 
mahrumiyet bölgesidir. Dağlık olduğu için tarım ara
zisi de yoktur. Bölgedeki çok fakir vatandaşımız na
fakasını sadece 3-5 hayvanıyla, arı kovanından sağla
maktadır. Bu vatandaş kitlesi Yüce Heyetinizin mua
venetine muhtaçtır. 

•Bugüne kadarki çalışmalarda Yüce Meclisiniz 
daima en iyiyi ve mükemmeli yapmıştır. Büyük Türk 
Milletinin hayrına olan isabetli yolu seçmiştir. Bu 
konuda da aynı basireti göstereceğinize kesin olarak 
eminim, önergemi vermiş bulunuyorum. Yüce ten
sip, takdir ve tasviplerinize arz ederim. Yüce Heye
tinize ve Başkanlık makamına sonsuz saygılar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
BEŞİR HİAMİTOĞULUARI — Usule ilişkin bir 

maruzatım var müsaade ederseniz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun İSayın Hamitoğulları. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Değerli Başka

nım; S18'e varan sayısıyla önergeler pazartesi günü 
toptan okundu, efendim. Şimdi, bir gün araya girdi, 
arkadaşlar önergelerini açıklarken, biz üyeler, önerge
lerin içeriğini yeterince bilemeden oy vermek duru
munda kalıyoruz. Değerli Başkanım, bu durumda 
sağlıklı bir oylama veya görüşme yapmak imkânı 
yoktur. Onun içindir ki izin verirseniz, uygun görü
lürse, önergelerin okunmasında yarar ve zorunluluk 
vardır; arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim. 
Sayın Hamitoğulları, Değerli üyeler; önerge sahi

bi sayın üyeler, esasen önergelerini okuyorlar. 
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(BBŞtR HAMİTOĞULLARI — Okumuyorlar 
efendim. 

BAŞKAN — Önergelerini gayet geniş şekilde de 
açıklıyorlar. Mesela Sayın Yılmaz'ın önergesi üç sa
tırlık bir önergedir ve kendileri gayet açık bir şekilde 
ifade ettiler. Başkanlık, anlaşılmaması halinde zaru
ret gördüğünde bazı önergeleri, anlaşılması veya ha
tırlanması zor olan önergeleri okutabilir tabiî. 

Önergenin lehinde, aleyhinde slöz isteyen? 
PAŞA SARIOĞLU — Aleyhinde söz istiyorum. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Lehinde söz is

tiyorum. 
ALÎ DİKMEN — Aleyhte. 
BAŞKAN — Aleyhte Sayın Sarıoğlu'na söz ver

dim. 
Lehinde Sayın Hamitoğulları, buyurun efendim. 
'BEŞtR HAMİTOĞULLARI — Aleyhte daha 

evvel siöz almışlardı Sayın Başkanım. IBen ondan 
sonra konuşayım. 

'BAŞKAN — Efendim, biliyorsunuz, Tüzüğümü
ze göre lehte konuşma önce konuşulur, ondan sonra 
aleyhte konuşulur, ama illa sonra görüşmek istiyor
sanız; Sayın Sarıoğlu, buyurunuz efendim. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan Değerli ar
kadaşlarım; 

Ben, Tüzüğe uyarak aleyhte konuşmak üzere en 
sonunda söz almak istedim; farketmez, görüşlerimi 
kısaca arz etmek istiyorum. 

Şimdi söz konusu olan asfaltitlerin, burada da ifa
de edildiği gibi, sadece birkaç tanesi işletilmektedir. 
Bu işletilen asfaltitler için bugüne kadar Devlet bu
raya 1,3 milyar yatırım yapmıştır., Yatırımın amacı 
şudur. 'Bir defa Doğu Bölgesinde ve Güneydoğu 
Bölgesinde bulunan illerin yakıt ihtiyacını dengeli 
bir şekilde ve yeterli düzeyde temin etmektir. Yani, 
herhangi bir fiyat artışına meydan vermeden ve Ba
tıda da nakliye ücretlerini dikkate alarak, oraya sevk 
etmeden, külfete katlanmadan, Devlet doğrudan doğ
ruya kendi kontrolunda tutmak suretiyle bu asfalt it
lerden vermek istemektedir. 

Şimdi, bir tenakuz burada dikkati çekmektedir. 
Sanki bu asfaltitlerin, 50 adet havzanın hepsi vatan
daşın elindeymiş de işletiliyormuş gibi bir görüş orta
ya sürüldü. Bir defa böyle bir şey yoktur. İşletilen 
zaten üç dört tanedir. (Binaenaleyh, diğerleri zaten 
vatandaşın elinde ruhsat olarak bulunuyordu. Demek 
ki işletilmiyor. İşletilmeyen bir şeyin de tabiatıyla 
faydası yoktur. 

İkincisi rezerv konusu: Maden işleri Genel Mü
dürlüğünden bildirilen rezerv, bu asfaltitlerin alınma

sından önce 24 milyon tondu. Şimdi Devlet orada 
bir araştırma yapmış, bir defa rezervi yükseltmiş. Re
zerv 50 milyon tona ulaşmıştır. Demek ki, rezerv bi
linmeden de, daha önce ifade etmiştim, orada yatırım 
kapasitesini, yatırım ölçüsünü tespit etmeniz müm
kün değildir. Buna göre de işletme metodunu tespit 
edeceksiniz ve küçük bir yatırımda işletme metodu 
ayrıdır, büyük bir yatırımda daha ayrıdır. Binaena
leyh, bunun dikkate alınması lazımdır, 

Önemli bir husus da Devlet burada aramalarına 
halen devam etmektedir, yani aramalar bitmiş değil
dir. Şimdi, aramalarına devam edilen bir yerde, bunu 
terk ettiğimiz takdirde bu aramaların hepsi duracak
tır., Durduğu takdirde de burada sağlıklı bir rezerv 
tespiti mümkün değildir. 

Diğer taraftan Sayın Bakanımız da ifade ettiler; 
biliyorsunuz bu bir petrol türevidir. Devlet, bu yön
den de, burada Hükümet adına da ifade edildi, bu sa
haları elinde tutmak istemektedir. 

Diğer bir konu da, bunların içerisinde, yani bu 
asfaltitlerde uranyum, molibden ve banadyum gibi 
çok nadir metaller vardır. Şimdi bunlar üzerinde bel
ki şu anda Devletin bir işletme prensibi bahis mev
zuu değil; ama olacağı şüphesizdir, çünkü bunlar çok 
nadir metallerdir. O itibarla bunların, eğer bir termik 
santral kurulursa mutlaka yakılmak suretiyle ancak 
külünden alınıp ondan sonra bunların sterlize edil
mesi lazım gelmektedir. Bu yönden de bunların Dev
letin elinde kalmasında yarar vardır. 

Binaenaleyh, bu kısaca arz ettiğim düşüncelerle 
bunların bu kapsam içerisinde kalmasında yarar var
dır. Aksi takdirde zaten Kanunun maksadı kaybolu
yor. Şu yönden, eğer biz bunların hepsini çıkaracak-
sak o zaman sadece bir bor kalıyor; bor için de bir 
kanun çıkarmaya değmez.. Asfaltiti çıkartalım, fosfa
tı çıkaralım, taşkomürünü çıkartalım, linyiti çıkara
lım; geriye bir şey kalmıyor. 

ŞADAN TUZCU — Kanun mecburi mi? 
PAŞA SARIOĞLU — Evet, gerekirse mecbur. 
Arz ederim. 
Saygılarımla. 
BAŞKAİN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın Hamitoğulları, buyurunuz., 
Sayın Hamitoğulları, aynı konu üzerinde sizin de 

bir önergeniz var. Bu konuşmanızla artık ayrıca öner
geniz üzerinde görüşmeye lüzum kalmayacak. 

BEŞtfR HAMİTOĞULLARI — O farklı. 
BAŞKAN — Hayır, farklı değil. «Asfaltit» keli

mesinin çıkarılması» diyorsunuz. 
Buyurun Sayın Hamitoğulları. 
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BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 
çok değerli arkadaşlarım; 

Görüştüğümüz Tasarının tümü üzerindeki görüş
lerimi arz etmeye çalışırken bir önemli noktayı vur
gulamıştım değerli arkadaşlarım. 

Demiştim ki, «Maden üzerinde bir kördüğüm 
vardır. Onu çözmeden bir yere varmamız mümkün 
değildir.» Bir madenin Devlet elinde mi, özel kesim 
elinde mi olması, ülkenin kalkınması ile bağdaştırıl
mak mecburiyeti ortaya konduktan sonra ancak o 
açıklanabilir. Yoksa, efendim, bu da Devletin elin
den çıkarsa Türkiye çökecek veyahut da özel sek
törün eline geçmezse Türkiye fakirleşecek diye bir 
sonuç çıkarmanın ilimle, gerçekle hiçbir alakası yok
tur. 

Değerli arkadaşlarım; bugünkü Maden Kanunu
muz, dün de bugün de meyvesiz bir ağaç gibidir. Ge
neli üzerinde yaptığım konuşmada da arz etmiştim; 
madenler ancak verimli bir şekilde çıkarılıp işletilirse, 
ulusun istifadesine sunulursa, ancak yararlı olabilir, 
ulusun yararına sunulabilir. Yoksa, denizdeki balık 
gibi, yeraltından çıkarılmamış madenlerin ne Devlete 
yararı vardır, ne kişiye yararı vardır değerli arkadaş
larım. Onun için iki dalkavukluğu aşmak gerektiğini 
tekrar yüksek izninizle vurgulayayım: Halk dalkavuk
luğu bu memlekete çok büyük zararlara mâlolmuştur. 
Halktan yana olmanın tek miyarı vardır; oluştura
cağınız olguların halka hizmet sunmasıdır, halka iş 
sağlamasıdır, ülkenin iktisadî hayatını canlandırma-
sıdır ve böylece genişleyen iktisadî faaliyetlerin hal
kın lehine sonuç vermesidir. Yoksa, halkı aldatmak 
suretiyle, halka hiçbir şey vermeden yapılacak halk
çılık halk dalkavukluğunun daniskasıdır. Aynı şeyi 
özel kesim İçin de söylemek isterim.; Bunu belirttikten 
sonra değerli arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, bu dalkavuk
luğu kime mal etmek suretiyle ifade ediyorsunuz; 
çok önemli. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Değerli Başka
nım, hiç kimseye söylemediğim çok açıktır. Ben ko
nuya yaklaşımı belirtiyorum Sayın İBaşkanım. Türki
ye'de şimdiye kadar... 

BAŞKAN — Açıklayın, lütfen açıklayın. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Açıklıyorum 

efendim, açıklıyorum; prensip düzeyinde arz ediyo
rum. Halk dalkavukluğuyla veya özel kesim dalka-
vukluğuyla bir yasa çıkarıldığı takdirde Türkiye'nin 
yararına, kalkınması yönünde bunu sağlamak, sonuç 
elde etmek mümkün değildir, efendim. 

BAŞKAN — Şimdi bir yasayı, bu dönemde Yü
ce Meclis, Danışma Meclisi çıkarmaktadır. Binaen
aleyh, böyle yasaların «Halk dalkavukluğu» şeklinde 
ifade edilmesi kesinlikle doğru değildir. Onun için, 
lütfen bu kelimeyi geri aldığınızı ifade edin ve on
dan sonra devam edin. 

BE$l]R HAMİTOĞULLARI — Sayın (Başkanım, 
arz ettiğim; Tasarı değil efendim., 

BAŞKAN — (Bakın, çok önemli konu... 
PAŞA ıSARIOĞLU — Sayın İBaşkanım; herkes, 

fikrini söylüyor; ancak fikrinin dalkavuğudur. 
BAŞKAN — Evet, lütfen... 
BEŞİIİR HAMİTOĞULLARI — (Sayın İBaşkanım, 

sözlerim Tasarıya yönelik değildir. 

BAŞKAN — «Halk dalkavukluğu ile yasa çıka
rılmaz» diyorsunuz. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Onu söylemiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Evet, bunu söylediniz. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Hayır, şunu söy

lüyorum efendim. 
BAŞKAN — İBunu söylediniz, 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Efendim, lütfen 

açıklamama izin verin efendim; ne söylediğimi ben 
biliyorum; arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Siz bildiğiniz gibi, Yüce Meclis de 
dinliyor, ben de yakından takip ediyorum. «Halk 
dalkavukluğu ile Devlet dalkavukluğu ile yasa çıkarı-
rılmaz» dediniz; yasaları Danışma Meclisi çıkarıyor. 

ıBEŞ'İR HAMtTOĞULUARI — «Devlet dalka
vukluğu» demedim efendim. 

BAŞKANİ — İfade ettiniz. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Hayır efendim; 

«Halk dalkavukluğu, özel kesim dalkavukluğu» yak
laşımlarıyla... 

BAŞKAN — Lütfen tekrar etmeyin bu kelimeyi; 
lütfen. 

BEŞİR HAMIİTOĞULLART — Hayır efendim, 
sizin söylediğiniz şekilde tekrar etmiyorum; arz etti
ğimi tekrar ediyorum efendim. Açıklamamı istediniz 
ya efendim. 

BAŞKAN— Kısaca. 
BEŞİR HAMIİTDÖULLARI — İzin verirseniz 

açıklayayım. 
BAŞKAN — Yani başka maksatla, herhangi bir 

suçlama maksadıyla söylemediğinizi kabul ediyorsu-
nız. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Zaten öyle idi 
efendim, kabul ettiğim bir şey yok Sayın (Başkanım... 
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BAŞKAN — Peki, devam edin; devam edin Öy
leyse. 

BEŞİR iHAM'İTOĞULLARI — Söylemediğimi. 
söylemişim gibi lütfen söylemeyin; zabıtlar ortadadır 
efendim. 

İBAŞKA'N — Tutanak ortada; söylediniz, lütfen 
devam ediniz. 

BEŞİR HAMIİTOĞULLARI — Efendim, öyle 
anlaşıldı ise, düzeltiyorum ISayın Başkanım. 

BAŞKAN — Tamam; tamam efendim. 
BEŞİİR HAMİTOĞUULARI — (Konuya açıklık 

getirmek lazım efendim. Bu maden konusu ele alındı
ğı , zaman, bu tür yaklaşımlarla konuya değinmenin 
doğru olmadığını belirtiyorum efendim; son kere açık
lamış olayım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, bunu belirttikten sonra durum şudur: Söz

gelimi 'bor gibi, (Yeterince ortaya çıktı) bor madeni 
konusunda Devlet tekeline ihtiyaç vardır; niye?.. 
Çünkü, bu madenin, ülkenin kalkınmasıyla yalnız eko
nomik bakımdan değil, stratejik yönleri dolayısıyla 
askerî yönleri dolayısıyla ve ülkenin sahip olduğu 
geniş olanaklar dolayısıyla ve Devletin tek başına bu 
kaynağı uluslararası konjonktüre en uygun tarzda Dev
letin bunu daha iyi işletebileceği nedenleriyle bu ko
nuda bir Devlet tekeline ihtiyaç vardır; ama arkadaşı
mın açıklanan önergesinde ve kendilerinin yaptıkları 
açıklamada da dile geldiği gibi, asfaltit gibi bir ko
nuyu da Devlete bırakmanın hiçbir yararı yoktur. 

.Kaldı ki, söz konusu önergede değerli arkadaş
larım, «Asfaltiti büyük ölçüde üreten iki merkezde; 
Siirt'in Sımak ve Mardin'in Silopi mıntıkasında, bu 
merkezlerin Devlet elinde kalması» öneriliyor. Bu
nun dışında kalan alanlar da, oldukça dar alandır ve 
kendilerine ihtiyaç duyulmayan, Devletin ihtiyacı ol
mayan alanlardır. 

Şimdi, bu kadar ((İktisadî bakımdan olsun, askerî 
bakımdan olsun, diğer bakımlardan olsun) çok önem
li olmayan bir ürün üzerinde de, «illa hepsi Devletin 
elinde kalsın» diye bir öneri ile ortaya çıkmanın bir 
anlamı ve yaran yoktur değerli arkadaşlarım. 

Şimdi bundan petrol üretmeye gelince: Sayın Ba
kanımız açıklıkla belirttiler; (Zabıtlarda vardır, siz
ler de gayet iyi hatırlarsınız) ancak petrol varilinin 
(Ki, bugün bildiğiniz gibi varili 29 dolardır) 100 do
lara çıkması halinde asfaltitin ele alınması söz konu
su olabilir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Petrolün varilinin 100 dolara çıkması demek, ikti

sadî alanda bir kıyametin kopması demektir; dünya 

ölçüsünde; bu bir. Onun için, bu mümkün olmayan 
bir ihtimaldir. Nitekim, petrolün varili 30 dolara çık
mışken, dünyanın içine girdiği darboğaz ortadadır 
ve bu fiyat giderek düşmektedir; yakın gelecekte bu 
düşüşün devam etmesi, daha ihtimal dahilindedir, 

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

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 
bitiriyorum efendim. 

Bu nedenle çok basit bir maden söz konusudur ve 
özel kişilere bırakılmak istenen kısmı da, iktisadî ba
kımdan olsun, diğer bakımlardan da olsun yülkenin 
yararınadır. Aslında, bir milyon tona yakın .istihsalde 
bulunacak iki merkez zaten Devletin elindedir. Onun 
için, bu konuda daha realist ve daha ülke yararına 
olur kanısıyla önergenin desteklenmesinin daha ya
rar sağlayacağı kanısındayım. 

Takdirlerinize saygılarımla birlikte arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul

ları. 
İki önerge var: Biri Sayın Yılmaz'ın, biri Sayın 

Hamitoğullan'nın; «Asfaltit» kelimesinin çıkarılması 
ile ilgili. Bu iki önergeyi birden işleme koyuyorum. 

• EVLİYA PARLAK — Sayın Başkanım, soru so
rabilir miyiz?.. 

BAŞKAN — Hayır, önergelerde soru sordurmu
yoruz efendim. 

Evet; Sayın Civelek, .Komisyon olarak önergele
re katılıyor musunuz?.. 

İKTİSADÎ ÎŞLEIR (KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ORHAN CİVELEK — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — ISayın Bakan, katılıyor musunuz?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR (BAKANI 

'FAHİR İLKEL — Sayın Başkan, katılmıyoruz. 
BAŞKİAN — Değerli üyeler; bu önergelere Sayın 

Hükümet ve Sayın Komisyon katılmamaktadır, öner
gelerin dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... (Kabul etmeyenler... 
Önergelerin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Bilge, sizin önergeniz zannederim Sayın 
Fırat'ın önergesinin bir benzeri... 

iNEGİP IBİLGE — Tamamen aynı değil efendim. 
BAŞKAN — Bir açıklama yapacaksanız, buyu

run efendim. 
NECİP IBİLGE — Sayın Başkan, çok değerli ar

kadaşlarım; 
1 inci madde üzerinde vermiş olduğumuz önerge, 

Hükümet Tasarısındaki metnin dikkate alınması şek
lindedir. Bu bakımdan, Hükümet Teklifinin metnin-
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de esas bakımından değil, sadece yazı düzeni bakı
mından bir değişiklik yapılmış bulunmaktadır. 

Şöyle ki: Amaçla ilgili, 1 inci madde kenarbaşlı-
ğındaki «Amaç» kavramına ve diğer kanunlardaki 
ifadelere uygun biçime sokulmuş bulunmaktadır; ya
ni mevcut madde, «IBU Kanunla düzenlenmiştir» di
yor. Halbuki, biz «Bu Kanunun amacı; (Şöyle, şöy
le) düzenlemektir» şeklinde sona erdiriyoruz; sadece 
bu bakımdan bir değişiklik yapılmış bulunmaktadır. 
Söylediğim gibi, bu da maddenin kenerbaşlığındaki 
«Amaç» kavramına uygun olacaktır; bir. İkincisi de, 
diğer kanunlarda da hep böyle; «ıBu kanunun amacı 
şudur» şeklinde ifade edilmiştir; ona uygun olacak
tır. 

Diğer taraftan, madde metninde mevcut olan 
«...radyum, uranyum (Vesaire) madenleri» sayılmaz
dan önce, «...nükleer enerji hammaddeleri olan» iba
resi bir gerekçe niteliğinde olduğu için, bunun çıka
rılmasını düşünmekteyim. Çünkü, kanun yapma tek
niğinde gerekçeler, komisyon raporunda veya hükü
met tasarısının gerekçesinde yer alır ise de, madde 
metnine konulmazlar. Bunların madde metnine so
kulmuş bulunması kanun tekniğine aykırı düşmekte
dir kanımca. 

•Bu itibarla bizim teklifimizde bu kısım da metin
den çıkarılmış ve sadece radyum, uranyum, toryum 
gibi madenlerin adları zikredilmekle yetinilmiş bulun
maktadır ve bunun da, Kanunun anlaşılması bakı
mından herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır. 

Esas konulara; yani maddenin kapsamına, içeri
ğine gelince: 

Sayın Komisyon, «Fosfat ve demir cevherlerinin 
tamamen özel teşebbüse geri verilmesini; Devletçe 
çalıştırılan 97 linyit sahasından sadece 35 inin Dev
lete bırakılmasını; iki asfaltit sahasının Devlette bı
rakılarak bakiyesinin eski sahiplerine geri verilmesini 
ve radyumun da tamamen özel teşebbüse devredilme
sini» öngörmüş bulunmaktadır. 

Halbuki, evvelsi gün burada Sayın Bakanın da 
izah ettiği şekilde; bunların gerek enerji ihtiyacının 
istikrar içerisinde sağlanması, gerekse stratejik önem
leri bakımından Devletin elinde olmasında büyük ya
rar vardır ve malum olduğu üzere bu da kamu yara
rıdır. Kamu yararı ise, gayet tabiîdir ki, özel çıkar
lardan, özel yararlardan önce gelir. Zaten Anayasa
nın 168 inci maddesi de bunu amir bulunmakladır 

Bu itibarladır ki; biz, Hükümet tarafından gelen 
metnin esas alınması hususunu önermiş bulunuyo
ruz. 
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[ ;Bu bakımdan, şu noktaya da işaret etmekte yarar 
vardır. Hükümetten gelen Tasarıda vaktiyle (Başba
kan Yardımcısı olarak bulunan ve serbest ekonomi
nin taraftarı bulunan bir bakanın imzası vardır ve 
bugün de aynı şekilde yine serbest kesimden gelmiş 
bulunan Sayın Enerji Bakanımız bu Hükümet Tasarı
sını savunmaktadır. Bunun gayet açık bir önemi, bir 
manası bulunması icap eder, bu itibarladır ki, Hükü
metten gelen Tasarının esas alınması lazım geldiğini 
önermiş bulunuyoruz ve madde metnimiz de o şe
kildedir. Bunun kabulünü yüksek takdirlerinize arz 

I ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Bu önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen?.. 

Sayın Gürbüz aleyhinde. 
t. DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, de

ğerli üyeler; 
Yaptığımız çalışmalarla halen 1 inci maddeyi ge

çemedik. 'Üzerinde en çok önerge olan maddelerden 
bir tanesi; ama şunu çok iyi bir şekilde kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. IBu İKanun Tasarısı daha önce, 
Yüksek Huzurlarınıza gelmezden önce iki tane ko
misyon tarafından didik didik edilmiştir ve karşıla
rında Hükümet ve bürokrasi ile birlikte Türkiye'de 
hangi madenlerin devlet tarafından işletilmesi lazım 
geldiğini, hangi madenlerin özel sektör tarafından iş
letilmesi lazim geldiğini, bunların hangilerinin iade 

} edilmesi gerektiği üzerinde Hükümetle Komisyon 
karşılıklı, yan yana gelerek bu mevzuyu halletmişler 
ve önümüze yeni bir metin çıkarmışlardır. Aynı za
manda genel gerekçede de görüyoruz ki, aynen oku-

I yorum, «2172 sayılı Kanunla geri alınan demir saha
ları ve yurdumuzdaki demir üretimi de hızla düşmüş
tür. Kamu sektörü 1978 yılında 1,5, 1979 yılında 1,2, 
1980 yılında 606 bin ton demir üretmişken, özel sek
tör 1978 yılında 2,2, 1979 yılında 2'43 bin ton, 1980 
yılında 236 bin ton demir cevheri üretebilmiştir. Tab
lo göstermektedir ki, 2172 sayılı Kanunun uygulama
ya konulması ve özel kesim elindeki sahaların devlet 
kuruluşlarına intikalinden sonra üretim artışı beklenir
ken, aksine hızlı biçimde üretim düşüşü olmuştur.» 

I Şimdi buradan da anlıyoruz ki, Türkiye'de, 2172 
i sayılı Kanun çıktıktan sonra demir üretiminde hızlı 

hir düşüş olmuştur. Hızlı bir düşüş, demir sahalarının 
kamulaştırılması neticesi meydana gelmiştir ve şu bir 

1 gerçektir ki, Türkiye'de demir-çelik üretiminin tümü 
1 devletin elindedir; yani ne kadar demir cevheri üretir-
J seniz üretin alıcı devlettir ve Anayasada madenler 
I hakkındaki madde de çok açıktır; çünkü devletin hü-
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küm ve tasarrufu altındadır. Şimdi Hükümet ve (Ko
misyon antant kalmışlar, demir üretimi için serbest 
bıraktığımız takdirde demir üretiminde bir artış mey
dana geleceğini biz anladık» diyorlar. Benim anlaya
bildiğim kadarıyla gerek gerekçede, gerekse Komisyon 
çalışmalarında yapılan budur. ıBundan sonra şimdi 
biz diyoruz ki, demiri tekrar devletin tekeline alalım. 
Ne kazandıracaktır ülkeye?.. Kazandıracağı tek şey 
vardır, dışardan demir cevheri ithal edeceğiz, ihraç 
etmeyeceğiz ithal edeceğiz. IBu bir kazanç ise, haki
katen bu amaç maddesine de bundan sonra, kapsam 
maddesine de, her ikisine de demiri devlet eline ve
relim ve bütün işletmeyi ve çıkarmayı devlet yapsın. 
[Halbuki böyle olmadığını ve Türkiye'de üretimin art
madığını çok rahatlıkla elimizdeki rakamlar gösteri
yor. Bu nedenle demir cevherinin buraya konulma-
masını arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Gürbüz. 
Komisyonun ve Hükümetin önerge ile ilgili gö

rüşü lütfen. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN CİVELEK — Efendim, önergeye Komis
yon olarak biz katılamıyoruz. 

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

FAHİR İLKEL — Sayın Başkan, Hükümet olarak 
katılamıyoruz. 

'BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Bilge ve arka
daşlarının önergesine Sayın Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... 

ALÂEDDİN AKSOY — Neyi kabul ettik, neyi 
reddeddik anlayamadık. 

BAŞKAN — Önergelerini açıkladılar, önergenin 
bir şeyi de üzerinizde, önergenin dikkate alınmasını 
oyluyorum. Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet ka
tılmadı diyorum, önergenin 'dikkate alınmasını oylu
yorum. 

Kabul edenleri işaret ettim. Kabul etmeyenler... 
NECİP BİLGE — Hükümetin katılmaması bir 

tuhaf geliyor bize. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, bu ara

da. 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 
Sayın Genç, sizin iki önergeniz var. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım dikkate alı

nan önergelerden... Benim iki önergem var, birincisi 
demir cevherinin de bir kısmının özel sektöre devre

dilmesiyle ilgili onu geri alıyorum. İkinci önergem 
taşkömürü ve fosfat konusuridaydı, o da Sayın Bil-
ge'nin dikkate alınan önergesi doğrultusunda dikkate 
alınmıştır, önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Önergelerinizi geri alıyorsunuz. 
Değerli üyeler, 1 inci maddeyi kesin kabul ettiği

niz önergeler ve dikkate alınmasını kararlaştırdığınız 
önergelerle birlikte Komisyona veriyorum. 

Madde 2'yi okutuyorum. 
Kapsam 
MADDE 2. — Aşağıda belirlenen maden türleri

nin aranması ve işletilmesi bu madenlerle ilgili Dev
let kuruluşları tarafından yapılır. 

a) Bilumum bor, asfaltit, uranyum ve toryum 
madenleri, 

b) 11 adları ve numaraları bu Kanuna ekli lis
tede belirtilen linyit kömürü sahaları. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Güvenç söz 
istediler. Başka söz isteyen sayın üye?.. Sayın Baran-
gil. Yalnız iki sayın üyeye söz veriyorum. 

Sayın Güvenç, buyurun efendim. 

VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Ben bu 2 ne i madde nedeniyle diğer maden tür
lerinden de bahsederök zamanınızı almak istemiyo
rum. Sadece bahsedeceğim konu 2 nci maddenin (b) 
fıkrasıyla ilgili ve linyit kömürü ile demir cevherin
den bahsedeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ülkemizde uzun yıllar enerjide petrole bağlı ka

lınmış, toplam tüketimde petrolün payı giderek ar
tarken, kömürün payı hemen hemen değişmemiştir. 
Kömürün yıllarca ikinci plana atılmasının sonucu 
olarak yatırımlar zamanında yapılmamış, kömür ih
tiyacı gerçekçi olarak saptanmadığından, üretimde 
büyük bir gelişme görülmemiştir. Petrol bunalımın
dan sonra kömürün önemi anlaşılmışsa da, uzun yıl
ların yanlış uygulamalarının yarattığı gecikmenin kı
sa zamanda telafi edilmesi olanağı bulunamamıştır. 
Kömürlerimizden mümkün olan en kısa zamanda 
faydalanmak, en üst düzeyde üretim yapmak zorun
luluğu, bu kesimin yapısında var olan rezerv, tekno
loji, mülkiyet gibi sorunların açıkça ortaya çıkması
na neden olmuş ve giderilmesi zor ve zaman isteyen 
bir darboğaz yaratmıştır. 

Halen bilinen linyit rezervlerimiz 7,8 milyar ton 
civarındadır. 3,2 milyar tonluk düşük kaliteli Afşin 
Elbistan linyitleri 'hariç tutulursa geri kalan rezervin 
büyük bir kısmı 1979 yılına kadar özel sektöre ait 
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olmuş, ancak bu kesimde gereği düzeyde üretim ar
tışı mümkün olmamıştır. Bu sektörde en yüksek üre
tim düzeyine 1978 de erişilmiş; o da ancak 6,2 mil
yon ton olmuştur. Bu seviyeye ulaşılmasının nedeni 
de uzun zamandan beri gündemde olan ve 1978 yı
lında süratlenen özel sektör elindeki linyit hakları
nın Devlete intikal ettirilme çalışmalarıdır. 

Özel sektör madencileri yıl için'de gelecekle ilgili 
hazırlıkları bir tarafa bırakmışlar, tüm ağırlığı üre
time vermişlerdir. 

Madencilik sektörü, özellikle kömür madenciliği 
yüksek düzeyde yatırım gerektiren, rizikosu yüksek 
bir sektördür. Coğrafik, jeolojik, teknotik, fotografik 
ve yerel şartlara göre değişen yeraltı veya yerüstü 
işletmesi durumlarına göre farklı olan yatırımların 
karşılığında hiçbir şey alınmadan, üç beş yıl müd
detle yapılması gerekmektedir. 

Ülkemizin, mümkün olan en yüksek düzeydeki 
linyit üretimine ihtiyacı vardır. Planlı arama, değer
lendirme, belirli projelere göre yüksek düzeyde üre
tim temini, yine yüksek düzeyde 'bir yatırımı gerek
tirmektedir. 

6 Ocak 1981 tarih ve 17212 sayılı Resmî Gazete 
ile yayınlanan 1981 yılı Programı, yatırım projeleri 
arasında TKİ Kurumu ile ilgili 11 adet büyük linyit 
üretim projesi yer almaktadır. Bunların altı tanesi 
devralman sahalara aittir. 

Programa göre, projeler 1985 yılı sonuna kadar 
gerçekleşmekte, 1981 yılı fiyatlarıyla 85 milyarı dış 
para olmak üzere, 170 milyar toplam yatırım yapı
larak 66 milyon ton/yıllık yeni linyit üretim kapasi
tesi yaratılmaktadır. Bu projeler entegre projeler 
olup, 'başlıca TEK yatırım projeleri arasında yer 
alan ve kurulmakta olan termik santralleri besleye
ceklerdir. Bu projelerin gerçekleşmeleriyle yurtiçi lin
yit üretim kapasitesi 1985 sonunda 75 milyon tonun 
üzerine çıkmış olacaktır. 

Halen bilinen rezervlere göre yurtiçi linyit üre
tim potansiyeli 104 milyon ton/yıl olarak gösteril
mektedir. Görüleceği üzere, büyük çapta linyit üre
tim artışı mümkündür. Ülke ihtiyacı bakımından bu
nun gerçekleşmesi de zaruridir. Ancak, bunun için 
çok yüksek düzeylerde yatırım gerekmektedir. Bu 
yatırım yapılmadıkça üretim artışı da mümkün ol
mayacaktır. 

Bu düzeydeki bir yatırımın da ancak Devlet eliy
le yapılabileceği açıktır. Bunun sonucu olarak da bu 
rezervlerimizin Devlet eliyle çalıştırılması gereği or
taya çıkmaktadır. Bu iş 1979 yılında yapılmış ve ba

şarılı olmuştur. Bundan dönüş, gerçekleşmesi çok 
şüpheli, hatta imkânsız bir ihtimale bel bağlamak 
olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Linyitle ilgili Kütahya ili merkez ve Tavşanlı 

ilçeleri hudutları içinde bulunan 14 adet sahanın 
Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından çalıştırılan 
havzaya dahil bulunmaları nedeniyle Devlet tarafın
dan çalıştırılması gerekir. 

Yine Bolu ili merkez ve Mengen ilçeleri hudut
ları içinde bulunan 10 adet sahanın, gerek oldukça 
yüksek rezerv potansiyelleri ve gerekse yüksek va
sıfta linyit olmaları ve ayrıca bu il ve çevrelerindeki 
illerin teşkil ettiği bölgede bu evsafta teshine müsait 
kömür bulunmadığından, bu rezervlerin de Devlet 
tarafından çalıştırılması gerekmektedir. 

Aydın ili merkez ve Söke ilçeleri hudutları içinde 
bulunan dört adet sahanın, yüksek kalorifik değer
leri ve bu bölgeye teshin yakıtı ihtiyacı olarak kat
kıları nedeniyle Devlet tarafından çalıştırılmaları da 
yine gerekmektedir. 

Çanakkale ile Çan sahası bir havzadır. Bu havza
da mevcut sekiz adet linyit sahasında beşinin Devlet 
tarafından çalıştırılarak, üçünün özel sektöre iadesi, 
havza işletmesi prensibine ve ilkelerine ters düşmek
tedir. Bu nedenle geri iadeleri öngörülen 1R-30, 1R-
142 ve 1-224 nolu sahaların da Devlet tarafından ça
lıştırılmaları gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Demir cevherlerimize gelince. Ülkemizde direkt 

şarjlı demir cevheri rezerv miktarı 250 milyon ve 
zenginleştirilerek şarjlik hale getirilmesi gereken re
zerv miktarı 1,5 milyar ton civarındadır. Ancak, üre
tim talebi karşılayamamakta ve aradaki fark her yıl 
ithal suretiyle kapatılmaktadır. Öngörülen üretim dü
zeyine erişilemediği takdirde ya demir çelik fabri
kaları düşük kapasiteyle çalışacak veya ithal edil
mesi gereken demir cevheri miktarı öngörülenin çok 
üzerinde olacaktır. 

Demir-çelik sanayiinin yurt ekonomisindeki öne
mi, öngörülen üretimlerin azami oranda gerçekleş
melerini gerektirmektedir ve bunun da garantili yo
lu, başlıca yüksek düzeyde yatırım gereği nedeniyle 
demir cevheri rezervlerimizin Devlet eliyle çalıştırılıp, 
sonucun tesadüflerin eline bırakılmamasıdır. 

Ülkemizin demir cevheri rezervleri, ihtiyacımızı 
karşılayacak düzeyde üretim yapılmasına uygundur. 
Buna rağmen, her yıl dışardan 700 bin ton civarın
da demir cevheri ithal edilmektedir. Bunun anlamı, 
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özel sektör yıllar boyu elindeki rezervlerden mümkün 
düzeyde üretim kapasitesi yaratamamıştır. Bu neden
le, yüksek rezerv kapasiteli ve tenörlü Malatya ili 
Hekimhan-Devecik demir cevheri rezervleriyle Ada
na ili Feke-Aktepe demir cevheri rezervlerinin Devlet 
tarafından çalıştırılması gerekir. Devletimizin eko
nomik çıkarları bakımından bu gereklidir. 

BAŞKAN — Sayın Güvenç, bir dakikanız var 
efendim. 

VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan, önerinizi 
değerlendirmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada yapılan konuşmaları bir nebze kendi za

viyemizden karşılamak için birkaç cümle daha söy
lemek istiyorum. 

Biz Kanunu ne 2172 sayılı Kanunun çıkarılması 
nedeniyle çıktığı zamandaki idareciler, ne de zama
nın etkisi altında kalarak yapmıyoruz bu 'konuşma
larımızı. Yani biz, sadece milliyetçi duygularımızın 
emrettiği istikamette 'burada konuşma yapıyoruz. Bu 
münasebetle şunu söylemek isterim ki, yeraltı servet
lerimiz ihmale gelmeyen, en son zerresine kadar, da
marın en son noktasına kadar değerlendirilmesi la
zım gelen servetlerdir. Bir pamuk ürünü gibi değildir, 
bir hububat, bir orman ürünü gibi değildir; bittikçe 
yerine koyarsınız. Yeraltı servetlerimiz, iyi değerlen
dirilmediği takdirde bir gün nihayet bitecektir. Onun 
için iyi değerlendirmek gerekir. 

özd sektör maalesef kârlılık gayesiyle hareket 
ettiği için (Bu iddia varittir, söylenmektedir, yaygın
dır) madenlerimizi son noktasına kadar toprak al
tından çıkarmamaktadır. Masraf giderek çoğaldıkça, 
küçük damarları bırakmakta, kârını, daha doğrusu 
sütün kaymağını almakta, gerisini bırakmaktadır. Bu
nun gerçek olduğunu çeşitli yayınlarda okuduk, du
yuyoruz, işitiyoruz; görmedim, ama inanıyorum. 
Çünkü özel sektör kârlılık esasına dayanır; ama dev
let öyle değil, devlet 'burada hassasiyet göstermekte
dir, şimdiye kadar göstermiştir de ,bazı maden tür
lerinde devletin zararı bazen de bundan ileri gelmek
tedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
İşte bu söylediklerimi içeren, (Sayın Başkan Öner

gemde de geniş bir konuşma yapmamam için şunları 
da söylemek istiyorum) bir önerge verdim. Bu öner
gemde 2 nci maddenin (b) fıkrasında devletçe üre
tim projesi hazırlanıp yatırıma başlanmış olan, haf-
za niteliği taşıyan veya bir havzanın devamı olan 
il numaraları ekli listede gösterilen madenler diyo-
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rum, linyit ve demir cevheri sahaları diyorum. Bun
dan gayem, devletin büyük masraflar yaparak yatı
rımda bulunduğu madenlerin özel sektöre tekrar ia
de edilmemesi, devlet tarafından işletilmesidir. Çün
kü, devlet bu projeyi yaparken nerenin rantabl, ne
renin rantabl olmadığını hesaba katarak bir plan 
yapmış ve büyük masraflar yapmıştır. Masraf ya
parak yatırım yaptığı yerlerin özel sektöre iade edil
memesinden ibarettir vermiş olduğum önerge, öner
gelerin müzakeresi sırasında da söz alacağım ve kısa 
konuşacağımı buradan vaat ederek sözlerime son 
veriyor, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güvenç. 
Sayın Barangil, buyurun efendim. 
İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz Kanunun 2 nci madde

sinde de biraz evvel bu kürsüden işaret ettiğim nok
taya değinmeden konuşmama başlayamayacağını : 

Madenler devletin tasarrufundadır, devlet kendi 
işletmekle yetkili olduğu ve buna görevli bulunduğu 
madenlerin bu Kanunda tadat edilmesine ihtiyaç yok
tur, ben bunları işleteceğim diye Kanunda devlet 
veyahut biz burada çıkardığımız kanunda bunların 
tadat etmek zorunda değiliz. Zaten yeraltı servetle
rinin hepsinin aranması ve işletilmesi devletin hak
kıdır. Devlet bunların dışında özel sektöre işletme 
hakkını verecekse, bunları sıralaması lazımdır, demin 
de 'bunu belirttik, bu konudaki önerge kabul edildi; 
fakat sonuçlanmadı. 

Binaenaleyh, 2 nci maddede ben (a) fıkrasındaki 
sıra ile sözlerime başlamak istiyorum. Evvela devle
tin ben işleteceğim dediği madenlerden bordan baş
lıyorum. 

Arkadaşlar; 
Bu konu çok konuşuldu ve üzerinde çok duruldu 

ve çdk spekülasyon yapıldı. Sayın Komisyon Baş
kanımız bu tür madenin Türkiye'de dört ailenin elin
de olduğunu; hem takdim konuşmasında, hem on
dan sonraki konuşmalarda ve de dikkatinizi çekerim, 
üstüne basa basa duruyorum diye 'hakikaten dikka
timizi çekerek değindi. Başka konuşmacılar, buradan 
kazanılan 4 milyar liranın 45 milyona taksim edil
mesi lüzumundan bahsettiler. Bilhassa bu noktaya 
gelince bazı konulan düşünmek mecburiyetini duyu
yor insan. Acaba rejime yeni bir isim mi arıyoruz? 
Anayasamız rejimimizin adını koymuş ve tarif ettiği 
rejimin dışındaki bütün rejimlere kapısını sımsıkı 
kapamıştır, bu kapı değil açılmak hiçbir suretle ara-
lanamaz. 
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Burada hiçbir arkadaşımız bu tür madenlerin 
işleticilerinin, firmalarının, sahiplerinin menfaatini 
korumak için konuşmuyor, konuşmayız da, kimse 
konuşmaz, herkesi tenzih ederim; ama bu firmaları 
da burada yargılamak bizim vazifemiz değildir, Ko
misyonun vazifesi değildir. Vergi 'borçları varsa ve 
hakikaten ürettikleri ve sattıkları madenlerin vergisi
ni ödeşmiyorlarsa, devletin maliyesi vardır; bunun 
hesabını biz değil onlar soracaktır. 

Binaenaleyh, Yüce Meclisin yapacağı konunlar-
da bilhassa ilgili arkadaşların ve sorumluların doğru 
karar verilebilmesi için Yüce Meclise en doğru bil
gileri ve eksiksiz olarak vermeleri lazımdır. 

Konu bir özel sektör, kamu sektörü mukayesesi
ne döküldü ve münakaşa zemininden kaydırılmak 
istendi. En gerçekçi konuşmayı şükranla yadtediyo-
rum Sayın Bakanımız yaptılar. Ne özel sektörün az 
ürettiği, az sattığı, düşük fiyatla sattığı, ne kamu sek
törünün daha çok ürettiği, daha yüksek fiyatla sat
tığı münakaşalarına girmeyeceğim. Yalnız, bir nok
taya işaret etmeden geçemeyeceğim: 

Bir sayın konuşmacı arkadaşımız, dünya piya
salarında kendi özel sektörümüzün kamu sektörüne 
rakip olmaması lüzumundan bahsetti ve bundan ya
kınarak borların devlet tekeli eline geçmesi lüzumu
nu savundu. Benim elimde de Geçici Komisyonda 
görev aldığım zamandan beri resmî ve özel kesim
den gelmiş birçok doküman var. Resmî dokümanlara 
dayanarak konuşuyorum; özel sektörün ürettiği ve 
ihraç ettiği bor miktarı, kamu sektöründen seneler 
itibariyle daha fazla fiyatı da daha yüksektir; ama 
ben bu münakaşaya girmek istemiyorum, gerçek bu 
iken bu nasıl rekabettir? Rekabet olunca fiyatlar dü
şer; ama Etİbank'ın ihraç ettiği bor ürünleri daha 
düşük fiyatla ihraç edilmiş ve memlekete özel sek
törden daha az döviz girmiştir. 

Dünya piyasasına tek elden çıkmak lüzumuna 
şahsen ben de inanıyorum. Bu resmî ağızlardan da 
ifade edildiği zaman, yine Geçici Komisyona özel 
sektörden gelen tekliflerde bor üretici firmaların da 
buna katıldıklarını ve devletçe düzenlenecek bir ku
rul tarafından bor ihracının yapılması lüzumunu 
kendilerinin de kabul ettiklerini ifade etmişlerdir. 
Borların devletleştirilmesi için ileri sürülen tek geçer
li gerekçe de kanaatimce budur. Buna ben de şah
sen gönülden katılıyorum ve de Geçici Komisyonda 
bu konuda bir öneri getirdik, dedik ki; özel sektörün 
elinde mevcut bulunan maden ocakları kendileri ta
rafından işletilsin, üretim onlar tarafından eskisi gibi 

yapılsın; ama devlet bunlara bir plan dahilinde prog
ram hedefleri versin, ne zaman ne kadar üretecek
lerini emretsin, bu plana göre üretilen bor cevherini 
satın alsın, dünya piyasasına tek elden çıksın, bunda 
müttefikiz; ama bugüne kadar yapılagelen münaka
şaların hiçbirisinde bu konuya değinilmedi, bu hal 
tarzı üzerinde hiç kimse durmadı. 

Sayın Bakan çok güzel ifade ettiler, dışarıya sa
tılan bor miktarı önemli değil, yüksek fiyatla ve iş
lenmiş olarak satmak önemli. Cevher olarak 1601-170 
dolara, 200 dolara satılmış bor ürünü gerçi ülkeye bir 
döviz getirecektir; ama kamu sektörünün kurduğu 
fabrikalarla bunlar işlenerek satılırsa 150-2001 dolar 
olan ürünün fiyatı 600 dolara çıkıyor.. Bunu bu kür
süden Sayın Bakandan dinledik ve elimizdeki dokü
manlar da bunu gösteriyor. Kanaatimce kamu sektö
rü, özel sektörün yapamayacağı bu gibi fabrikaları 
yapıp, yatırım yapıp bol miktarda mevcut madenle
rimizi işleyerek ve çok yüksek fiyatlarla satılmasını 
sağlamaktır. Verilen bilgiler... 

BAŞKAN — Sayın Barangil, bir hakikanız var. 
İBRAHİM BARANGİL — Tamamlıyorum Sayın 

Başkan. 
Verilen bilgiler maalesef doyurucu olmadı. Sayın 

Komisyon Sözcüsünün verdiği rakamlar, 1979 sene
sinden sonraki üretim ve dışsatım rakamlarıydı. O ta
rihte özel sektörün elinde zaten maden yoktu. Posa 
denen artıklar zenginleştirilerek değerlendirilmiş, sa
tılmış. Bunların miktarı da azdı, gayet tabi, ki fiyatı 
da ucuzdu. Binaenaleyh, özel sektörün elindeki mah
dut sayıdaki maden ocaklarının devletleştirilmek su
retiyle Türkiye Cumhuriyeti Devletini, daha dün çok 
toleranslı bir petrol kanunu çıkaran devletimizin bu
gün bu ocakları devletleştirmek gibi, güven sarsıcı 
bir havaya sokulmaması, yaratılmak istenen güven 
ortamının sarsılmaması lüzumu inancındayım. Gene
linde yaptığım konuşmada da bilhassa bu endişemi 
dile getirmeye çalıştım; bugün de sözlerimi bu endi
şemi dile getirmekle bağlamak istiyorum. Biz, devle
tin olan yeraltı servetlerinin kimseye peşkeş çekil
mesi isteğinde değiliz, böyle bir talepte de bulunmu
yoruz. Şahsen bu düşüncedeyim; ama devlet sektö
rü, özel sektörün ürettiği madenleri üretmek sure
tiyle niçin o külfeti alsın? Bunları işlemek ve çok 
daha yüksek fiyata satmak ve ülke yararına çok da
ha büyük hizmetler varken, üreticisi mevcut olan 
ocakları niçin kendi mesuliyetine alsın?. Benim üze
rinde birleşemediğim hal tarzı bu. Eğer Komisyon 
bu maddeye -Vaktim olmadığı için maddenin içerdi-
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ği öbür maddeler hakkındaki görüşlerimi açıklamak 
mümkün değil- Komisyon, Geçici Komisyonun eli
nizde bulunan Tasarıda getirdiği hal tarzı vardır; eğer 
ona da iltifat eder, dünya piyasasına tek elden çıkma 
lüzum ve ihtiyacına katıldığımız bu hal tarzı üzerin
de birleşirse, ülke yararına çok daha olumlu bir ta
sarı ve kanun hazırlanacağı kanaatiyle saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil. 
(Sayın Komisyonun ve Hükümetin sayın üyelere 

bir cevabı olacak mı?.. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN CİVELEK — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Biz bu konulardaki düşüncelerimizi bundan ön

ceki oturumda geniş şekilde arz etmiş bulunuyoruz. 
Esasen Sayın Barangil'in şu anda bahsetmiş olduk
ları konu da Sayın Şahin tarafından önerge olarak 
buraya getirilmiş, reddedilmiş bulunmaktadır. Bu 
konuyu arz etmek istiyorum efendim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan?.. 
ENERJİ V ETABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Sayın Başkan, söyleyeceklerimin 
birçoğu tekrar olacaktır; fakat maddeyle ilgili oldu
ğu için ve bu Kanunun en önemli maddesi olması 
dolayısıyla müsaadenizle biraz zamanınızı alarak ne
reden başladık, niçin buraya geldik, onu izah etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Hay hay, buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Evvelce de temas etmiş olduğum gibi, bu Kanun 
Hükümetimiz tarafından yaklaşık olarak iki sene ev
vel hazırlanmıştır. Hazırlanan Kanun Tasarısının ilk 
olarak Karma Komisyonda uzun müzakereleri ya
pılmıştır. Bu sene tekrardan İktisadî İşler Komisyo
nunda görüşülmüştür. 

2 nci madde, aslında bu Kanunun en önemli mad
desidir. 2 nci maddedeki esaslar tespit edildikten son
ra esasen 1 inci maddenin ele alınıp ve isimlerinin de 
ona göre tayin edilmesi de daha doğru olacaktır 
inancındayım. Çünkü buradaki kapsam tespit edil
dikten sonra amaç da daha iyi belirlenecektir. Esa
sen 1 inci madde Komisyona tekrardan iade edilmiş 
bulunmaktadır. 

Hükümet tarafından hazırlanmış olan Tasarıda (a) 
ve l(b) bentleri iki hedefe matuftur. 2 nci maddenin 
(a) bendi, doğrudan doğruya devlet tarafından arana
cak ve işletilecek madenleri ele almıştır. Bu madenler 

malumunuz olduğu gibi bor, fosfat, asfaltit, taşkömü
rü ve nükleer hammaddelerdir. Şimdi, teker teker mü
zakere ettiğimiz zaman borla ilgili miktarı kâfi açık
lama yapılmıştır. Borda Türkiye'nin avantajlı duru
munu temin etmek üzere borun devlet araması ve 
işletmesine alınması Tasarıda, Hükümet Tasarısında 
vardır ve Komisyondan da bu şekilde Yüksek Kuru
lunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Bor Türkiye'deki rezervleri ve her ruhsat sahasın
daki rezervleri dolayısıyla üretimi o kadar önemli 
değildir ve esasen bu kadar çok kişinin üretmesine 
de gerek yoktur. Muayyen bir havzadan en ekono
mik şekilde tek elden çıkarılıp, 'bunun işlenip dün
ya piyasalarına daha yüksek kademede satılması 
amaçtır. Esasen 'bu amaca matuf olarak bu 2 nci 
maddenin (a) bendine alınmış bulunmaktadır. 

İkinci konu fosfattır. Fosfat konusu bu iki se
nelik süre zarfında Komisyonda yapılan, iki Komis-
yorida yapılan çalışmalar neticesinde şu görüşe ge
linmiştir ki, Türkiye'de fosfat aramalarına daha faz
la imkân vermek lazımdır ve daha fazla fosfat bu
lunmasının 'büyük yaran vardır; çünkü bu Türkiye' 
nin ihtiyacıdır. Bugün esasen bulunmuş ve işletil
mekte olan fosfatlar Btiban'k tarafından işletilmek
tedir. Buna ilave 'bir fosfat bulunacaksa, bu kapının 
açılmasını ve hür teşebbüsün de burada imkânlarım 
lehte, millî ekonominin istikametinde kullanmasına 
imkân verilmesi görüşünde Hükümet de Komisyonun 
görüşüne iştirak etmiştir. Onun için burada Komis
yonun görüşüne iştirak etmiş bulunan Hükümet, bi
raz evvel 1 inci madde için verilmiş olan önerge 
oylanırken Komisyonun görüşüne iştirak etmiş; fa
kat kendi görüşünü reddeder vaziyete düşmüştür. 
Bunu da 'burada açıklama fırsatını bulmuş oluyo
rum 4 

Aynı şekilde taşkömürü mevzuunda da bugün 
Türkiye'de bilinen en büyük taşkömür yatakları TKİ 
tarafından, Türkiye Kömür İşletmeleri, tarafından 
istismar edilmektedir, işletilmektedir. Yem buluna
cak sahalar Türkiye'nin ancak ekonomisine fayda 
getirir. Onun için bunu da arama ve işletme yönün
den serbest ve özel teşebbüse açık tutmanın daha uy
gun olacağı kanaati Komisyonda belirince Hükümet 
olarak da biz de bu görüşe iştirak ettik. Onun için 
Hükümet Tasarısıyla, Komisyon Tasarısı arasındaki 
farklılıkta bundandır. Hükümetimiz Komisyon Ta
sarısına iştirak halindedir. 

Asfaltit mevzuunu geçen toplantımızda açıklama
ya çalışmıştım. Asfaltit bugün için kömür olarak kul
lanılmaktadır. Kömür olarak kullanılmasını Ibir tara-
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fa koyarsak, bugün mevcut olan ve işletilen asfaltit 
yatakları Doğu'nun kömür ihtiyacını temin etmekte
dir; memleketimizin en soğuk bölgesinin kömürünü 
temin etmeye matuf olarak işletilmektedir ve bu iş
letme kamu elindedir. Bunun yanında küçük yatak
lar olabilir ve «Bu yataklar serbest bırakılsın» öne
risi getirildi; fakat burada çok önemli bir konu var. 
Yine Yüce Meclisinizin tasvibine mazhar olmuş ottan 
bir görüş vardı; asfaltitlerin Petrol Kanunu kapsa
mına alınması, ki, bu yasalaşmıştır malumunuz ol
duğu gibi. Bu gibi petrol taşıyan malzemenin Pet
rol Kanunu kapsamına alınması mümkündür. 

Geçen toplantıda 100 doları misal olarak ver
dim; fakat bunun ne zaman petrol haline getirileceği 
noktasının tespiti bir ekonomik etüttür; ama her 
halükârda 100 dalara petrol çıktığı zaman bunları 
her halde artık kömür olarak kullanmak doğru de
ğildir; fakat belki rakam 60 dolarda dengeleyebilir. 

Bir şeyi daha hatırlatmak isterim. Varili 160 sent 
olan petrol 10 sene içinde 29 - 30 dolara çıkmıştır; 
yani yaklaşık olarak 20 misline çıkmıştır. Önümüz
deki bir 10 sene içinde bunun üç misline çıkmaya
cağını kimse söyleyemez. Çünkü, daha henüz den
gelenmemiştir. Bugün arz ve talep dengesi bulundu
ğu zaman, üzülerek söyleyeyim petrol fiyatları tır
manmaya devam edecektir. Onun için, asfaltitler de 
bu maksatla Hükümet Tasarısında (a) bendine alın
mıştır ve aynı şekilde Komisyon da bu fikri benim
semiştir ve asfaltitler (a) bendindedir. 

Nükleer 'hammaddeleri herkesin oynamaması ge
reken konular olarak Tasarının (a) bendinde muha
faza edilmektedir. 

(b) Bendine gel'diğimiz zaman; burada belirli ve 
isimleri yahut ruhsat numaraları Kanunun ekinde 
olan linyit yataklarının Devlet tarafından işletilmesi 
önerilmektedir Tasarıda. Bunun sebebi de; geçen 
toplantımızda da açıkladığım gibi, santrallar bunlar 
üzerine planlanmıştır ve buradan artık dönüşü ol
mayan bir noktaya gelinmiştir. Belki beş sene evvel 
bu iş düşünülseydi, hür teşebbüsün elinde de bu lin
yit yatakları işletilebilir, fakat anlaşmalar ona göre 
yapılır veyahut santrallar kurulmazdı; ama her ha
lükârda bugün gelinen noktada artık geriye dönmek 
mümkün değildir. Onun için, Hükümet Tasarısında 
getirilmiş olan ruhsat sayısı 97'dir. Komisyon gayet 
derinliğine yapmış olduğu tetkikten sonra bunu 62'ye 
indirmiştir; Hükümetimiz de bu '62'ye uymuştur. 

Sayın Fırat tarafından, demirin de bu (b) bendi
ne alınması önerisinde bulunulmuştur ve (b) bendine 

I alınan demirle de dört tane ruhsatın kamu işletme-
I sine alınması derpiş edilmektedir. Buna Komisyon 
I uymuş ve esasen Hükümet Tasarısının da aslı bu 
I olduğu için, Hükümet de bu görüşe uymuştur. Şu-
I nu arz etmek isterim : 
I Hükümet madde 2'yi Komisyondan geldiği şek-
I liyle, yalnız (b) bendindeki demirin dört ruhsatının 
I da ilave edilmesi şekliyle benimsemiş olduğunu arz 
I ederim, 
I Saygılarımla. (Alkışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
I Değerli üyeler; maddeyle ilgili 22 önerge oldu. 
I Bu 22 önergeyi okutuyorum. 

I Danıişma Meclisi Başkanlığına 
I Görüşmekte olduğumuz 184'e birinci ek Sıra 
I sayılı Kanunun 2 nci maddesinin aşağıdaki biçimde 
I düzenlenmesini saygıyla arz ederim. 

Abdülbaki CEBECİ 

I Kapsam 
I Madde 2. — Bu Kanunun kapsadığı madenler 
I aşağıda belirlenmiştir. 
I a) Her nitelikdeki bütün bor, fosfat, asfaltit, 
I uranyum, toryum ve radyum madenleri. 
I b) 2172 sayılı Kanunla devletleştirilen ve geri 
I verilmesi gereken madenler. 
I c) 'Bulunduğu il adlarıyla saha numaraları bu 
I Kanuna ekli çizelgede belirlenen linyit kömürü saha-
I lan, 

I Danışma Meclisi Başkanlığına 
I Görüşülen Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin 
I (a) fıkrasından asfaltitin çıkarılmasını ve yine (b) 
I fıkrasının belirtilen «linyit kömürü» ibaresinden son-
I ra» asfaltit'in ilavesini; anılan maddenin ek listesin-
I da tadat edilen maden sahalarına İT : 9701, İR : 
I 439, İT : 9842'nin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
I Derin saygılarımızla. 

Fuat YILMAZ Beşir HAMİTOĞULLARI 
1. Doğan GÜRBÜZ 

I Danışma Meclisi Başkanlığına 
I Madenler Kanun Tasarısı 1 inci maddesi kap-
I samından «asfaltit» kavramının çıkarılmasını; 2 nci 
I madde için verdiğim önergeyle bütünleşmesi bakı-
I mından saygılarımla arz ederim. 

Fuat YILMAZ 

I BAŞKAN — Tensip ederseniz Sayın Divan Üye-
I miz oturarak okusunlar; çünkü bir hayli uzundur. 
I Teşekkür ederim. 

286 — 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Maden Yasa Tasarısının 2 nci 

maddesinin (a) bendinin «asfaltit» kelimesinden sonra 
«fosfat ve taşkömürü» kelimesinin ilavesini arz ede
rim* 

Kamer GENÇ 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarının 1 inci maddesinin 
müzakeresi sırasında dikkate alınan önergemize uy
gun olarak kapsamla ilgili 2 nci maddesinde Hükü
met Tasarısında olduğu gibi kabul edilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Necip BİLGE M. Rahmi KARAHASANOĞLU 
Şerafettin YARKIN A. Fehmi KUZÜOĞLU 

Sayın Başkanlığa 
'Ma'denlerle ilgili Kanun Tasarısının 2 nci mad

desinin aşağıdaki şekilde yer almasını arz ve teklif 
ederim* 

Saygılarımla. 
Ayhan FIRAT 

Kapsam : 
Madde 2. — Aşağıda belirlenen maden türleri

nin aranması ve işletilmesi bu madenlerle ilgili Dev
let kuruluşları tarafından yapılır. 

a) Bilumum bor, asfaltit, uranyum ve toryum 
madenlerim 

ıb) ti adları ve numaraları bu Kanuna ekli liste
de belirtilen linyit kömürü ve demir cevheri saha
ları, 

Not : Ekli listede «Devletçe işletilecek demir sa
haları» olarak kaydedilmesi şartıyla, Malatya - He
kimhan - Deveci İt : 282, Hekimhan - Deveci it : 
263, Adana - Feke - Attepe PRT : 28, Feke - Atte-
pe İT : 5253. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
'Bor, kömür, asfaltit, fosfat, demir madenleriyle, 

nükleer enerji hammaddelerinin işletilmesini düzenle
yen Kanun Tasarısının kapsam başlığı altındaki 2 nci 
madde (b) bendinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini 
arz ederim. 

Ali DİKMEN 
Madde 2. — 
b) İl adları ve numaraları bu Kanuna ekli liste

de belirtilen sahalardaki linyit kömürü ve demir ma
denleri* 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Maden Yasa Tasarısının 2 nci 

maddesinden İktisadî İşler Komisyonunca çıkarılan 
34 linyit sahasının 2 nci madde (b) bendinde Hükü
met Tasarısında olduğu gibi kalması için bunların 
madde metnine ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Paşa SARIOĞLU Halil GELENDOST 

A. Fehmi KUZÜOĞLU Turgut KUNTER 
Mehmet AYDAR Eşref AKINCI 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının 2 nci maddesinin 

(b) bendinin Hükümet Tasarısındaki şekliyle benim
senmesini arz ve teklif ederim. 

Tülay ÖNEY 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Maden Yasa Tasarısının 2 nci 
maddesinden İktisadî İşler Komisyonunca çıkarılan 
ve fakat Hükümet Tasarısı'nda mevcut olan demir ma
denleri sahalarının yeniden 2 nci madde (b) bendine 
alınmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Paşa SARIOĞLU Halil GELENDOST 

A. Fehmi KUZÜOĞLU Turgut KUNTER 
Mehmet AYDAR Necip BİLGE 

Eşref AKINCI 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Sıra sayısı 184/1 ile gündeme alınan Tasarının 2 
nci maddesinin (b) bendinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini, bu değişikliğe uygun şekilde ekli listenin 
Tasarıya ekli listeye ilavesini arz ederiz. 

MADDE 2. — 
b) 11 adları ve numaraları, bu Kanuna ekli lis

tede belirtilen linyit kömürü ve demir cevheri sa
haları. 

İmren AYKUT Remzi BANAZ 
Eşref AKINCI 

Liste : 

Demir Sahaları : 
Bulunduğu İl : Saha No : 

ANKARA 
ıÇKesikköprü) t i : 212 
ERZİNCAN 
(Bizmişen) İR : 426 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Maden Yasa Tasarısının 2 nci 

maddesinin (b) bendinde sözü edilen listeye aşağıdaki 
sahaların da ilavesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 

Bulunduğu 

MANİSA 
(Akhisar) 
SİVAS ' 
(Kangal) 

İl : Saha No : 

SİC : 1 692 

PRT: 2 475, 294, 1 825, 1 827 
2 119 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Maden Yasa Tasarısının 2 nci 

maddesinin (b) bendinde sözü edilen listenin Hükü
metten gelen biçimiyle oylanmasını saygılarımla arz 
ederim^ 

Kamer GENÇ 

Sayın 'Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Maden Yasa Tasarısının 2 nci 

maddesinin (b) bendinde sözü edilen listeye aşağıdaki 
sahaların da ilavesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 

Bulunduğu İl 

KONYA 
(Ermenek) 

» 

Saha No 

İR 
İT 

617 
10 065 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Maden Yasa Tasarısının 2 nci 

maddesinin (b) bendinde sözü edilen listeye aşağıdaki 
sahaların da ilavesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 
Bulunduğu İl : Saha No : 

KÜTAHYA 
(Gediz) 

» 
i(Tavşanlı) 

» 

11 : 
İR 
İR : 
rr 

231, 233, 287 
: 205, 358, 648 

46 
10 365 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2172 sayılı Kanunun İptali ve 

Devletçe İşletilecek Maden Sahaları Hakkında Ka
nun Tasarısının 2 nci maddesi (b) fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Vahap GÜVENÇ 

b) Devletçe üretim projesi hazırlanıp yatırıma 
başlanmış olan havza niteliği taşıyan veya bir hav
zanın devamı olan, il adları ve numaraları bu Kanu
na ekli listede belirtilen linyit kömürü ve demir cev
heri sahaları. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Hükümet Tasarısından 97 (bağlı liste) linyit sa

hasının 34 adedinin Komisyon Raporunda çıkarıl
mış olduğu görülmektedir. Kurulmuş, kurulmakta ve 
kurulacak termik santralların ekonomik ve emniyet
te işletilmesi, halkın ısınma ihtiyacının karşılanma
sı, sanayiin kömür ihtiyacının karşılanabilmesi için, 
Komisyonca Tasarıdan çıkarılan 34 sahanın ve buna 
ilaveten saha numaraları aşağıda yazılı 'beş sahanın 
daha Hükümet Teklifindeki 97 sahaya eklenmesini 
saygılarımızla arz ederiz. 

Bulunduğu 11 : Saha No. : 

BALIKESİR 
(Dursunbey) 

» 
» 
» 
» 

Eşref AKINCI 
Paşa SARIOĞLU 

ît 
İR 
PRT 
İR : 
İR : 

: 239 
: 189 

46 
405 
420 

Şükrü BAŞBUĞ 
Remzi BANAZ 

Alâeddin AKSOY 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Maden Yasa Tasarısının 2 

nci maddesinin (b) bendinde sözü edilen listeye aşa
ğıdaki sahaların da ilavesini arz ederim, 

Kamer GENÇ 
Bulunduğu 11 : Saha No. : 

ÇANAKKALE 
(Yenice) İR : 741 

« İR : 113 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Maden Yasa Tasarısının 2 nci 

maddesinin (b) bendinde sözü edilen listeye aşağıda
ki sahaların da ilavesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 
Bulunduğu 11 : Saha No. : 

BALIKESİR 
(Merkez) 
(Dursuribey 

» 
» 

rr : 
İR 
IR 
PRT 

11,414 
183 

: 239,170,405 
: 46,420,534,813 

— 288 
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Sayın Başkanlığa I 
Görüşülmekte olan IMaden Yasa Tasarısının 2 nci 

maddesinin (b) bendinde sözü edilen listeye aşağıda
ki sahaların da ilavesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 
Bulunduğu 11 : Saha No. : 

BURSA, 
(Orhaneli) PRT : 292 

» ÎT : 5138 
(Mustafakemalpaşa)' it : 209 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 184 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının 2 nci maddesine aşağıdaki (c) 'bendinin eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Zeki ÇAKMAKÇI 

c) İl adları ve numaraları bu Kanuna ekli lis
tede belirtilen demir sa'haları. 

Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen listeye ek 
demir sa'haları ] 

Bulunduğu II : Saha No. : 

ADANA 
(Feke - Attepe) PRT : 28 

» İT : 5253 
ANKARıA 
(Balâ - Kesikköprü) İt : 212 
ERZİNCAN 
(Kemaliye - Bizmi-
şen) İR : 426 
MALATYA 
(Hekimhan - De
veci - Karakuz) Üt : 263 
ı(Hekimhari - Deveci) İt : 282 

ıDanışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının 2 nci maddesiyle I 

ilgili olarak Tasarıya bağlı listede aşağıdaki deği- I 
sikliğin yapılmasını ve buna uygun olarak aşağıdaki 
(c) 'bendinin maddeye eklenmesini arz ve teklif ede
rim. I 

Yavuz ALTOP 
Hükümetin kabul ettiği metne bağlı listede yapı- ] 

len değişiklik : i 
IDemir sahaları : I 
Bulunduğu ti : Saha No : 

MALATYA 
(Hekimhan - Deveci) tt 282 

» tt : 263 1 

— 289 
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Eklenmek istenen (c) bendi : 
«c) İl adları ve numaraları, bu Kanuna ekli lis

tede belirtilen demir sahaları.» 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan madenler ile ilgili Tasarının 
2 nci maddesinin son fıkrası, Komisyon tarafından 
çıkarılmıştı. Bu fıkranın daha ziyade işletme ile il
gili olan «Süreler» 'başlığı altındaki 3 üncü madde
ye bir fikra olarak eklenmesini arz ve talep ederim. 

Ali DİKMEN 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 184'e 1 inci ek sıra saydı 
Kanunun «Kapsam» kenar başlıklı 2 nci maddesin
den sonra ikinci bölüm olarak «Tanımlar ve esas
lar» şeklinde bir bölüm açılmasını önerir, saygılarımı 
sunarım. 

Abdülbaki CEBECİ 
BAŞKAN — Birinci önerge Sayın Cebeci'ye 

ait... 
BEŞİR HAİMİTOĞUILLARI — Sayın Başka

nım, önergelere geçmeden usule ilişkin bir maru
zatım var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başka

nım, 1 inci maddeye ilişkin olarak soru sorulmadı. 
BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde (biliyorsunuz 

yeniden düzenleme yapılacak, getirilecek; madde oy
lanmadan evvel sorusu olan arkadaşlara soru sorma 
imkânını vereceğim. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Teşekkür ederim 
efendim; onu hatırlatmak istemiştim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Cebeci, önergeniz üzerinde ıbir açıklama

nız olacak mı? 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Cebeci. 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Tasarıda, kapsam 2 nci madde olarak şu biçim

de ifade edilmiştir: 
«Kapsam 
Madde 2, — Aşağıda belirlenen maden türlerinin 

aranması ve işletilmesi bu madenlerle ilgili Devlet 
kuruluşları tarafından yapılır. 

a) Bilumum bor, asfaltit, uranyum ve toryum 
madenleri, 

b) 11 adları ve numaraları bu Kanuna ekli lis
tede belirlenen linyit, kömür sahaları.» 

«Kapsam»ın bu biçimde tanımlanması bazı ek
siklikleri içermektedir. Şöyle ki; 
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Hükümet Tasarısında bulunan fosfat ve radyum 
madenleri Komisyon metninde kapsam dışı bırakıl
mıştır. Yine, Hükümet Tasarısında 2 nci maddenin 
(a) işaretli dipnotundaki mahlut madenlerin Devlet
çe işletilmesine ilişkin hüküm, madde metnine alın
mamıştır. 

Ayrıca Tasarı maddede linyit yataklarının, Tasa
rıya bağlı listedeki yalnız il adları ve numaraları gös
terilmiş; listedeki harf işaretleri belirtilmemiştiı. Hal
buki, bu linyit sahalarının belirtilmesinde, Tasarıya 
bağlı listedeki aynı başlıkların (Yani bulunduğu il, 
saha numarası) kullanılması gerekeceği açıktır. Bu 
suretle, Kanunun metni ile bağlı liste arasında uyum 
sağlanmış olur, 

önerdiğim maddede, fosfat ve radyum maden
leri, kapsama alınmıştır. Ancak, Hükümet ve Ko
misyon anlaştıklarına göre, ben de (a) bendinden 
fosfatı çıkarıyorum ve ıbu suretle Mazıdağı dışında 
başka yerlerde özel sektörün de fosfat arama im
kânları sağlanmış olur. 

Ayrıca, (a) bendinde «Her nitelikteki» deyimi ile 
mahlut madenler de kapsama alınmıştır. Çünkü Ta
sarının tümü üzerinde yapılan konuşmalarda belir
tildiği şekilde, mahlut madenler içinde bazan strate
jik nitelikte başka madenler de bulunabilmektedir. 
Örneğin; linyitte bulunan uranyum gibi. 

Bu gerekçelerle, 2 nci maddenin şu biçimde ka
bulünü yüksek tasviplerinize arz ediyorum: 

«Kapsam 

Madde 2. — Bu Kanunun kapsadığı madenler aşa
ğıda belirlenmiştir. 

a) Her nitelikteki bütün bor, asfaltit, uranyum, 
toryum ve radyum madenleri, 

b) 2172 sayılı Kanunla devletleştirilen ve geri 
verilmesi gereken madenler, 

c) Bulunduğu il adları ile saha numaraları (Ya
ni bağlı listedeki aynı isimleri alıyorum) bu Kanu
na ekli çizelgede belirlenen linyit kömür sahaları.» 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Cebeci'nin önergesi üzerinde 

lehte, aleyhte söz isteyen sayın üye var mı?... Yok. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 

İKTISADI IŞLER KOMISYONU SÖZCÜSÜ 
ORHAN CİVELEK — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Sayın Cebeci, vermiş oldukları önerge ile yeni 
bir düzenleme getirmektedir. Komisyonumuz bu dü
zenlemeye katılamamaktadır. Tasarının aynen kabu
lünü arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.^ 

ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — iştirak edemiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet önergeye katılmıyor, önergenin dik
kate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

ikinci sırada Sayın Hmaitoğulları'nın ve Sayın 
Yılmaz'ın önergesi var. Her iki sayın üye de yoktur. 
0 itibarla iki önergeyi de işleme koyamıyorum. 

Sırada Sayın Genc'in önergesi vardır. Sayın Genç 
de yoktur. Önergesini işlemden kaldırıyorum, 

Sırada Sayın Bilge'nin önergesi vardır. 
Buyurun Sayın Bilge. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan; ayrıca uzun 
boylu izahata gerek yoktur. 1 inci madde dolayısıyla 
vermiş olduğumuz önerge dikkate alındığına göre, 
buna uygun şekilde olan Hükümet Tasarısındaki 
madde metninin kabul edilmesi hususunu ihtiva et
mektedir teklifimiz. Buna göre gereken işlemin yapıl
masını arkadaşlardan diliyorum. 

BAŞKAN — Bu önergenin lehinde, aleyhinde 
söz isteyen sayın üye var mı?... Yok. 

Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN CİVELEK — Sayın Başkan, biraz önce 
1 inci madde ile ilgili olarak verilen önergede de biz 
katılmadığımızı Komisyon olarak ifade ettik; aynen 
tekrarlıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Geçen iki sene zarfında, Hükü
met görüşünü Komisyonla birleştirmiş olduğunu arz 
etmiştim. Onun için katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Komisyon 
ve Hükümet bu önergeye katılmıyor, önergeyi dik
kate alınma'k üzere oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sırada Sayın Fırat'ın önergesi vardır. 
Buyurun Sayın Fırat. 

AYHAN F.IRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer 
arkadaşlarım; 

Önergemde, 1 inci madde kapsamına giren ve daha 
önce arz etmiş olduğum önergenin 1 inci madde 
oylanırken Yüce Kurulunuzca kati oylaması netice
sinde kabul edilmesi üzerine, bu maddede buna mu
vazi olarak bir değişikliğin yapılması kendiliğinden 
gerekecektir. Bu da maddenin (b) bendinde olmak
tadır. Şöyle ki: 

29Q — 
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Maddenin (b) bendi; «il adları ve numaraları 
bu Kanuna ekli listede belirtilen linyit kömürü sa
haları.» demektedir. 

1 inci maddede bazı demir sahalarının işletilme
sini Devlete bıraktığımız için, burada (b) bendinde 
yapılan bir değişiklikle, buna muvazi bir duruma 
getirmiş olacağız. Şunu arz etmiştim; (b) bendinin «il 
adları ve numaraları bu Kanuna ekli listede belirti
len linyit kömürü ve demir cevherleri sahaları.» ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif etmekteydim. Bu
nun altında da not olarak hangi demir sahalarını 
kastettiğimi belirtiyordum. Bu da; Malatya - He
kimhan - Deveci II: 282, gene Malatya - Hekimhan -
Deveci veya Karakuş namıyla belli olan II: 263 numa
ralı işletme sahaları. Ayrıca, iki tane de Adana - Feke -
Attepe'de PRT: 28 ve gene Adana - Feke - Attepe'de 
(Ki, bunlar aynı mahaldedir.) İT: 5253 numaralı iş
letme sahaları. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kısa bir özetleme yaparak neden bunlara lüzum 

gördüğümü arz etmek istiyorum. Bir de devamlı de
mir cevherinin veya üretiminin düşmesinden bahsedi
liyor. Hakikati hep birlikte görelim, nedir öğrenelim. 
Düşme mi var, yükselme mi var, konu nedir, niçin 
bu sahaları Devletin işletmesini istiyoruz?.. Buna ait 
görüşlerimi kısa olarak arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Deveci sahası (Daha önce de arz etmiştim) yapı 

itibariyle «Siderit ve Limonit» diye iki tabakadan 
müteşekkildi. Limonit tabakası maden cevherinin üs
tünde bulunan ve 8 - 8,5 milyon tonluk bir tabaka 
idi. Siderit tabakası da onun altındaki 88 milyon ton
luk bir tabaka, rezerv ihtiva ediyor Hekimhan - De-
veci'de. 

Şimdi, senelerdir bu üstteki limonit tabakası iş
letilmektedir. 4,5 - 5 milyon tonluk bugün bir rezerv 
kaldığı tahmin edilmektedir. Bu maden sahası 1979 
yılı Ağustos ayından beri de Devlet tarafından işletil
mektedir. 

Şimdi, ne kadar cevher çıkarılmıştır, ne çıka
rılmıştır?. Onu da arz etmek istiyorum. Neden bu is
teniyor?.. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'de mevout üç demir fabrikasının katalizör 

olarak manganeze ihtiyacı vardır. Bu manganez bu 
demir cevherinde % 5,7 oranında bulunduğu için, 500 
milyon liralık bir tasarruf sağlıyor ve ayrıca bunu 
kullanmak şartıyla manganez ihtiyacını karşılıyor. Do
layısıyla üç demir fabrikası da bu cevhere muhtaç. 

Şimdi, gelelim ikinci kısmına; siderit tabakasına. 
Siderit tabakası 88 milyon tondur. Üstteki limont ta
bakası bittikten sonra (3-5 sene sonra veya 8 sene 
sonra) siderit tabakası; yani esas 88 milyon tonluk 
cevher işletilecek. Bunun tenörü düşük (Fe2Oa + H20) 
haline getirildikten sonra (Demir karbonattır aslında) 
bunu fırınlama ile Fe2Oa haline getirmek lazım. Aksi 
halde % 37 tenörle bunu kullanmaya imkân yok. 

Bunun için, 1982 yılı fiyatları ile 12 milyar lira
lık bir yatırım öngörülmüş ve Devlet bunu planına al
mıştır. 5 inci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde 
bu yatırım yapılacaktır ve bu fabrikada 818 kişi çalı
şacaktır. Bunun civarında bugün Demir - Çeliğin bü
yük bir laböratuvarı mevcuttur, büyük bir yatırım 
yapmıştır ve 40 küsur kişi çalışmaktadır. 

Gene Hasan Çelebi civarında (Ki, büyük bir de
mir madenidir.) bulunan 850 milyon ton civarındaki 
büyük rezervleri işletebilmek için Devletin bir pa-
letleme tesisi kurması mecburiyeti vardır. 

O halde, bu saha zaten yatırımı gerektiren, Devlet 
eliyle üretimi gerektiren bir sahadır ve Devlet bura
yı 1979 yılında öbür madenlerde olduğu gibi devlet-
leştirmiştir, buranın üretimine biraz sonra değineceğim. 

Attepe'deki üretim iki işletmeden müteşekkildir, 
iki firmaya aittir. Bu iki firmayı Devlet devletleştir-
dikten sonra, gene aynı iki firmaya işletmektedir. 
Ancak, bunun birisi beş milyon ton, birisi 30 mil
yon ton; -yani total 35 milyon tonluk cevher ihtiva 
etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye zaten demir cevheri bakımından çok zen

gin bir ülke değildir. Küçük küçük cevher yatakları 
vardır. Bunların 40 saha olduğu söylenir. En büyüğü 
Divriği ve Hasan Çelebi'dir. 

Divriği'den uzaklığı ve taşıma zorluğu dolayısıy
la ancak bir milyon ton cevher taşınmaktadır. Şimdi, 
yakın yerlerde olan; mesela Hasan Çelebi düşük te-
nörlüdür, aynen Deveci'de olduğu gibi. Devletin bu
ralara yatırım yapması gerekiyor. 

Bu dediğimiz madenler Devletin eline alındığı 
ıtakdirde 150 milyon tonluk rezerv Devletin eline 
geçmiş olacaktır. Diğeri de özel sektörde kalmış olu
yor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, Attepe'de 1981 ve 1982 yıllarında 1 milyon 

150 bin ton cevher üretilmiştir. Daha evvel ne kadar 
üretilmiş olduğunu da söyleyeceğim. 1981 ve 1982 
yıllarında 1 milyon 150 bin ton cevher üretilince İS-
DEMlR'in dışarıdan ithal ettiği cevhere ihtiyacı kal
mamıştır. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, Deveci'deki üretilen cevheri söylüyorum. 

Yalnız bunu kamulaştırılmadan önce ve sonra olarak 
arz edeceğim. Deveci'de 1978'de üretim yok; grevde, 
1979'da Ağustos'a kadar 20 bin ton. Kamulaştırma
dan sonra; 1979 yılında 203 bin ton, 1980'de 261 bin 
ton, 1981'de 329 bin ton, 1982'de 334 bin ton, 1983 
programı 400 bin ton. 

Attepe'de; 1976'da 38 bin ton, 1977'de 85 bin ton, 
1978'de 65 bin ton, 1979'da yok, (Kamulaştırılıncaya 
kadar) 1979'da kamulaştırmadan sonra 67 bin ton, 
1980'de 379 bin ton, 1981'de 550 bin ton ve 1982'de 
600 bin ton. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Diğerleri de elimde, isterseniz onları da okuyayım; 

ama ben (Mesela Kesikköprü'nün durumunu oku
yayım, öbürlerini okuyayım.) yalnız bu dört madeni 
Attepe'de ISDEMlR'e yakınlığı dolayısıyla çok mü
him buluyorum. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, bir dakikanız var lüt
fen efendim. 

AYHAN FIRAT — Toparlıyorum efendim. 
Şimdi, muhterem arkadaşlarım; bir de genelde 

Türkiye'de cevher ithalatı var mıydı, yok muydu?.. 
Ona bakalım. 

1971 - 1972 yıllarında ne kadar ithal olduğunu 
okumuyorum. Vakit olmadığı için son senelere doğru 
geliyorum. Mesela; 1975 yılını okuyorum; 488 bin 
ton. 1974 yılında üretim 2,3 milyon ton. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Üretim ve ithalat diye okuyacağım. İthalat 488 

bin ton, üretim 2 milyon 370 bin ton, 1976'da ithalat 
819 bin ton, üretim 3 milyon 330 bin ton. İthalat da 
yükselmiş, üretim de yükselmiş. 1977'de ithalat 282 
bin ton, üretim 2 milyon 550 bin ton. Üretimde bü
yük bir düşme başlamış. 

Burada Türkiye'nin o günkü şartlarını düşünmek 
lazım; neden düşmüş?.. O anarşik ortamda, o gün
lerde hangi sahada artma oluyordu?.. 

1978'de ithalat 529 bin ton, üretim 2,2 milyon 
ton. Üretim biraz daha düşmüş. 1979'da ithalat 604 
bin ton, üretim 2 milyon ton. 

Şimdi 1980 yılına geliyoruz (Devletleştirme, ka
mulaştırma Ağustos ayında olmuştur) ithalat 1 mil
yon 397 bin ton, üretim 2 milyon 320 bin ton. Üretim
de % 15'lik bir artış olmuş. 1981'de ithalat 728 bin 
ton, üretim 2 milyon 620 bin ton. Üretimde yine % 
15'e yakın bir artış olmuştur. 1982'de ithalat 1 mil
yon 104 bin ton, üretim 3 milyon 570 bin ton. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1982 yılında Türkiye'de ilk defa 3 milyon 570 

bin ton demir cevheri üretilmiştir ve özel sektörün 
elindeki sahalarda üretim de ilk defa en yüksek se
viyeye çıkmıştır; 1 milyon 974 bin tondur bu rakam. 
Total üretim de 3 milyon 570 bin tondur. Demek ki, 
yalnız 1979, yalnız 1980 senelerini değil; bir spektrum 
içerisinde bakmak lazım. Ülkede 12 Eylülden önce 
hangi sahada, iddia edebilirsiniz ki, 1981'den daha 
iyi bir dönem vardı?.. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, süreniz dolmuştur efen
dim. 

AYHAN FIRAT — Teşekkür ediyorum Sayın 
Başkan, 

Sayın arkadaşlarım; kabulünü istirham ediyorum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 

YAVUZ ALTOP — Sayın Başkan aleyhinde söz 
istiyorum. 

İBRAHİM ŞENOCAK — Usul hakkında söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evvela Sayın Şenocak, buyurun usul 
hakkında. 

İBRAHİM ŞENOCAK — Sayın Başkan; biraz 
önce 1 inci madde, bazı önergeler kesin oylama su
retiyle, bazıları da dikkate alınmak suretiyle Komis
yona havale edildi. Sayın Bakan da belirtmişlerdi, 
«2 nci madde kapsam maddesidir. Evvela bu kapsam 
tayin edilsin, ondan sonra amaçtaki hususlar belir
lensin.» demişlerdi ki, çok haklı olduğunu şimdi gö-
rüypruz. 

Amaç maddesinde Devletin işleteceği madenler ke
sinlikle belirlenmiş, kapsam maddesinde bunların na
sıl işletileceği belirtiliyor. Amaç maddesinde verilen 
önergelerden kabul edilenler dikkate alınarak, aşağıda
ki 2 nci maddenin düzenlenmesi için arkadaşlarımız 
önerge veriyorlar. Bu önergelerin airtık işleme kon
masına kanımca gerek yoktur. Çünkü 1 inci maddede 
kabul edilmiş, kesin veya dikkate alınmak üzere; 
buna göre 2 nci maddenin düzenlenmesi gerekiyor. 

Nitekim, Sayın Bilge'nin 1 inci maddede verdiği 
önerge kabul edildi. 2 nci madde için aynı şeyin dü
zenlenmesi hakkındaki önergesi reddedildi. Bu suret
le hem Genel Kurul bir tezada düşmüş oldu, hem de 
bu önergeleri teker teker yeniden incelemekle vakit 
geçiriyoruz. Halbuki asfaltit ile ilgili olarak arkadaş
larımızın 1 inci maddede verdikleri önergeler reddedil
mesine rağmen, "> nci maddede tekrar önergeler işleme 
konuluyor ki, artık bunun işleme konmasına kanım-
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ca gerek yoktur, beyhude yere zaman kaybediyoruz. 
Takdirlerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şenocak; 

haklısınız. Bu konuda Hükümet ile Komisyonun gö
rüşünü alayım efendim. 

Sayın Şenocak'ın ifade ettiği konu son derece 
üzerinde durulmaya değer bir konudur. Evvela şunu 
sorayım: 

2 nci maddenin, 1 inci madde ile çok yakından 
ilgili olması nedeniyle, istediğiniz süreyi de sizlerden 
aldıktan sonra bir küçük ara verirsem, bu zaman 
içinde 1 inci maddeyi yeniden düzenleyip Komisyon 
olarak getirebilir misiniz? Buna yarım saat yeter mi?.. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Yarım saatte hazırlayıp geti
rebiliriz Sayın Başkan. 

Sayın Başkan; zaten Sayın Bilge'nin önergesi oy
lanırken, o arada söz almadım, özür dilerim, buna 
biraz evvel dikkat etseydik; ondan evvel Sayın Fı
rat'ın önergesi kesin kabul ile bize geldi efendim. 
Genel Kurul bu önergeyi kesin kabul etmiştir. Bunu 
kesin olarak kabul edince biz otomatik olarak bunun 
halledilmiş olduğunu zannettik; fakat arkasından Sa
yın Bilge'nin önergesi geldi. 

BAŞKAN — Sayın Özgöker, konu öyle değil. 
Hatta bir - iki sayın üye bana küçük notlarla «Ma
demki Sayın Fırat'ın önergesi kabul edildi, o halde di
ğer önergeler üzerinde niçin duruyorsunuz?..» diye 
sordular. Biliyorsunuz, kanunları yaparken kesin ola
rak kabul edilenler, gayet tabiî, maddeye şekil ver
mesi bakımından önemli; fakat maddeyi hemen teş
kil etmiyor. Diğer önergelerin, belki kesin olarak ka
bul edilen bu önerge üzerinde de" bir iki ilave veya 
çıkarma yapma ihtimali daima mevcut. O itibarla di
ğer önergeleri de mutlaka Genel Kurulun bilgisine 
arz etmek, kararlarını almak, dikkate alınan ve kabul 
edilen önergelerle komisyonlara vermek bizim müza
kere usûllerimizin esasını teşkil ediyor. Tabiî bu tarz-
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da yürüdük ve bu tarzda 1 inci maddeyi önergelerle 
birlikte Komisyona sunduk. 

Yalnız, Şenocak'ın işaret ettikleri konu şüphesiz 
yerinde bir konu. Ben Başkan olarak bu konuyu, mü
zakerelere resen başkanların katılması imkânı olma
dığı için, bunu baştan belirtmedim! Belki Komisyon
dan gelir yahut üyelerden gelir diye bekledim; ni
tekim geldi. Bu itibarla size istediğiniz yarım saatlik 
süreyi verelim. Siz bu yarım saat zarfında 1 inci 
maddeyi getirirsiniz, onun üzerinde karara varırız, 
maddeyi kabul ederiz, ondan sonra 2 nci maddenin 
müzakeresine devam ederiz. 

Mutabık mıyız Sayın Özgöker?.. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 

NURİ ÖZGÖKER — Evet Sayın Başkan, mutabıkız. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Sayın Başkan, müsaade ederse
niz bir hususu işaret etmek istiyorum: 

Bu 1 inci ve 2 nci maddeler birbirini çok etkileyen 
maddelerdir. Aslında, 2 nci madde kapsamı belirle
mektedir. Kapsam belirlendikten sonra belki amacı 
yazmak daha kolay olacaktır. Tabiî, bu bir miktar 
ters gibi gözüküyor; ama ilk önce amaç konur, ondan 
sonra kapsamı belirtilir. Fakat biz ikisini birbirine 
karıştırmaya başlıyoruz ve çıkamıyoruz işin içinden. 
Halbuki, biz 2 nci maddedeki kapsamı koysak, amaç 
maddesini yazmak daha kolay olacaktır inancındayım. 
Bu da bir görüştür. Arz ederim. 

BAŞKAN — Evet efendim, bu da bir görüştür. 
Esasen bir ara vermek zorunluğunda bulunuyorduk 
saat 16.30 - 17.00 sıralarında. Bu arada Komisyon 
ve Hükümet görüş birliğine varır, maddeyi düzenleyip 
getirirseniz, madde üzerinde görüşürüz. Maddeyi dü
zenlemeden gelirseniz, Sayın Bakanın bu görüşü de 
Genel Kurula sunularak Genel Kurulun kararı alı
nır ve ona göre Tasarının müzakeresine devam ederiz. 

Değerli üyeler; Birleşime yarım saat ara veri
yorum. 

Kapanma Saati : 16.50 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.20 

BAŞKAN : Başkanvekili Yefik K1TAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 80 inci Birleşimimizin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Komisyona yarım saatlik bir süre verdik; 1 inci 
maddeyi düzenleyip getirmek üzere. 

Yalnız, bir konu var Sayın Komisyon; bu mad
de, başlıkla beraber gelmesi gerekirdi. Biliyorsunuz, 
başlıkla ilgili önergeyi de; bir, kesin kabul edilen, 
bir de, dikkate alınan önergeyle birlikte Komisyona 
vermiştim. Yalnız madde geldi, başlıkla birlikte gel
mesi gerekirdi. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ORHAN CİVELEK — Sayın Başkanım; 1 inci ve 
2 nci maddelerin kabulünden sonra başlığın tayin 
edilmesinin daha doğru olacağı ve amaca daha uy
gun olacağı kanaatinde olduğumuz için, 1 inci ve 
2 nci maddeler görüşüldükten sonra, başlığı ayrıca 
takdim edeceğiz efendim. 

BAŞKAN — Oldu efendim; bu açıklamanız ka
bul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
Amaç. 
MADDE 1. — Bu Kanunla; bor, asfaltit, uranyum, 

toryum madenlerinin tamamının aranması ve işletilme
sinin, kömür ve demir sahalarından bir kısmının iş
letilmesinin Devlet kuruluşlarınca yapılması ve 2172 
sayılı Kanunla, Devlet kuruluşlarınca işletilmesine 
karar verilen kömür ve demir sahalarından bazıları
nın iade edilmesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — İki önerge vardı; biri Sayın Fırat'ın, 
diğeri Sayın Bilge ve arkadaşlarının. Sayın Fırat'ın 
önergesi kesin olarak kabul edilmişti, onun için Sa
yın Fırat'ın söyleyeceği bir konusu olamaz esasen; 
fakat Sayın Bilge'nin önergesi, dikkate alınmak üzere 
oylanmıştı; dikkate alınmadığı görüşündeler herhal
de?.. 

NECİP BİLGE — Dikkate alınmamıştır. Sadece 
şunu arz edeyim; Hükümetten gelen Tasarıyı mü
dafaa etmek durumunda biz kaldık, Hükümete karşı 
müdafaa etmiş olduğumuz için de, ben memnu
num. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyonun veya Hükümetin, bu 
düzenleme ile ilgili tekrar bir açıklaması var mı?.. 
Yoktur. 

Değerli üyeler, maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler. Etmeyenler... Birinci madde kabul 
edilmiştir. 

Değerli üyeler; ikinci madde üzerindeki önerge
lerin görüşülmesine devam ediyoruz. 

Sayın Fırat, konuştular, açıkladılar. Sayın Fırat'ın 
önergesinin aleyhinde Sayın Altop söz istemişlerdi. 

Lehte söz isteyen sayın üye?.. Sayın Doğan Gür
büz. 

Sayın Altop, buyurun efendim. 

YAVUZ ALTOP — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Sayın Fırat'ın önergesinin aleyhinde söz almış bu
lunuyorum. Birinci maddeyle ilgili olarak Sayın Fıfat' 
in önergesi üzerine 1 inci maddede yapılan tadilattan 
ve değişiklikten sonra böyle bir önergenin gündeme 
gelmesi çok doğaldır. Ben de, işte bu doğallığı nede
niyle Sayın Fırat'ın önergesinin tamamının aleyhinde 
olduğumu söyleyemiyorum; çünkü bu, bir yerde Ge
nel Kurulca 1 inci maddede yapılmış olan bir deği
şikliğe kısmen ters düşer. Bu bakımdan, bazı maden
lerin, demir madenlerinin Devlet tarafından işletilme
si ile ilgili böyle bir önergenin konuşulması çok do
ğaldır. Ancak ne var ki, ben burada Sayın Fırat'ın 
demir sahalarıyla ilgili getirmiş olduğu Malatya ve 
Adana'daki sahaların tamamının bu maddenin kap
samına girmesine karşıyım. Sadece, Malatya'daki He
kimhan - Deveci 282 ve yine Hekimhan - Deveci 263 
No. lu sahaların Devlet tarafından işletilmesi ve Ada
na'daki bölgelerin kapsam dışında kalması görüşün
deyim ve bu doğrultuda da verilmiş bir önergem bu
lunmaktadır. 

Konuşmamın bu noktasından sonra, neden Sayın 
Fırat'ın önergesine kısmen karşıyım; onun gerekçesi
ni izah etmek istiyorum. Sayın Fırat'ın önergesi de
mir sahasında olduğu gibi kabul edildiği anda, ka-
naatımca demir cevherinin işletilmesiyle ilgili olarak 
geriye özel sektör tarafından işletilen veya işletilecek 
büyük bir işletmecilik ve büyük bir sahanın kalma
dığı kanısındayım. Bunu böyle kabul edince, buradan 
zannediyorum şöyle bir noktaya ulaşmamız doğal 
olacak; bugüne kadar demir sahalarının işletilmesiyle 
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ilgili olarak özel sektörde husule gelmiş olan tecrü
benin, birikimin, sermayenin bir tarafa itilmesinin ve 
özel sektördeki rasyonel işletmecilik fikrinden istifade 
edilmemesinin, bu yöne giden kapıların tamamiyle 
kapatılması anlamına geleceği kanısındayım. Bu ba
kımdan ben, önemli bütün sahaların Devlet tarafın
dan kapatılmasına karşıyım. 

Malatya bölgesiyle ilgili olarak Sayın Fırat'ın or
taya koymuş olduğu gerekçelere iştirak ediyorum. 
Devlet burada kısmen yatırım yapmış durumdadır ve 
bu sahada verimli bir işletmeciliğin yapılabilmesi için 
büyük miktarda bir yatırıma gerek vardır; bu, ancak 
Devlet tarafından yapılabilir. Dolayısıyla bu, yerin
de ve doğru bir gerekçedir. Fakat, Adana bölgesiyle 
ilgili gerekçelerine maalesef katılamıyorum. Gerekçe
leri, Aktepe ile ilgili olarak şöyleydi : tsdemir'e Ak-
tepe madenlerinin yakınlığı ve dolayısıyla îsdemir'İn 
maden cevheri ihtiyacının garanti altına alınması idi. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben bu «garanti» ve «güvence» kelimelerine maa

lesef iştirak edemiyorum; çünkü, zaten Anayasamızın 
91 inci maddesinde, madenlerin Devlet hüküm ve 
tasarrufunda olduğunu biz kabul etmişiz. O halde biz, 
sadece ve sadece madenlerin işletilme hakkını özel 
sektör veya şahıslara bırakıyoruz; demek ki mülkiyet 
her zaman Devlettedir. Diğer bir gerekçe de; şimdiye 
kadar demir madeni sahasında Devletin sahip olmuş 
olduğu 3 fabrika, kendi ihtiyaçlarını hangi sahalar
dan ve hangi miktarda sağlayacağını özel anlaşmalar
la bu demir yataklarını işleten firmalardan muka
velelerle temin etmiş ve hem de hangi fiyatla temin 
etmiş; kendisinin tespit ettiği fiyatlarla ve özel sek
törün de dışarıya ihraç etme imkânı kanunla yasak
landığına göre; bizim, bugün özel sektörle işletilen, 
hem rasyonel, verimli olarak işletilen bu sahalarda 
acaba güvensizliğimiz nereden kaynaklanmaktadır? 
Devlet olarak monopole sahibiz, istediğimiz fiyatları 
empoze ediyoruz, hem de istediğimiz miktarı rezer
vine paralel olarak çıkartmıyorsa, kontrol etme meka
nizması Devlet olarak bizde var; ama biz bu kontrol 
mekanizmasını işletmeyip, hepsini Devlete alalım 
diyoruz. Ben, şahsen bu görüşe karşıyım arkadaşlar 

Yine Sayın Fırat, bu Aktepe bölgesindeki yatak
larla ilgili rakamlar verdi. Bu rakamların hepsi doğ
ru, kendisiyle yüzde yüz hemfikirim doğruluğu nok
tasında ve vermiş olduğu rakamlarda yıllar itibariyle 
bir artış var. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Adana bölgesindeki Aktepe ile ilgili demir sahala

rı, geçmişte de özel sektör tarafından işletilmiştir, 
bugün de Hükümetin mülkiyetinde olmasına rağmen, 
işletmeciliği Devlet tarafından özel sektöre verilmiş
tir. O halde rakamlarda istihsalde bir artış varsa, bu
nun başarısı kime aittir?.. Bunu takdirlerinize arz edi
yorum. 

İkinci bir nokta : Sayın Fırat, «Özel sektör, özel
likle son yılarda maden tasarısının bu şekilde günde
me geleceğini düşünerek burada sunî olarak veya baş
ka düşüncelerle istihsali artırmıştır ve bu artırmada 
Devletin vermiş olduğu avanslar da etkilidir» der. 
Ben buna iştirak etmiyorum; alıcı ile satıcı arasında 
her zaman avans vermek, ticaretin bir gereğidir. Bu 
bir. 

ikincisi; şayet 1978'den önceki yıllarda bu yatak
larda istihsal düşükse, sonra artmışsa, bu sahaların 
keşfi, işletilmeye açılması 1978'den önceki yıllara te
kabül eder. Takdir edersiniz ki, bu sahalar yeni açı
lırken, tecrübe birikimi, makine parkının artması za
man alacağına göre; o halde bir trend içerisinde bu
radaki işletmeciliğin rasyonel hale gelmesi, verimi ar
tırması gayet doğaldır ve bu artış da zaten burayı iş
leten özel sektöre aittir. 

Bu bakımdan, Aktepe ile ilgili sahaların, maden 
sahalarının tsdemir'e yakınlığı veya güvencesi; Sivas 
Devriği'deki Devletin çıkarttığı madenleri Hükümetin 
Devlet Demiryollarına taşıtamayışı, bu imkânı sağ-
layamayışı, bence Aktepe'nin Devlete geçmesine ye
terli bir gerekçe olmasa gerektir. 

Bu bakımdan, bu önergenin reddedilmesini ve ile
ride gelecek benim önergemle, sadece Malatya ile 
ilgili yatakların Devlete geçmesinin daha doğru ola
cağı görüşündeyim. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altop. 
Sayın Gürbüz, buyurun efendim. 
I. DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Kanunun görüşülmeye başlamasından şimdiye ka-

darki görüşmelerde devamlı surette, demirlerin Dev
let tarafından değil, özel sektör tarafından işletilmesi 
şeklinde burada fikirlerimi arz etmiştim. 1 inci mad 
denin kabulünden sonra durum elbette değişti. Yük
sek kararlarınızla ,demir madenlerinden bazılarının 
Devlet tarafından işletilmesi kabul edildi. Şimdi, Sa-
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yın Fırat da burada bir önerge veriyor ve bu önerge
leri ile de, bazı sahaların Devlet işletmeciliğine alın
masını istiyorlar. Yalnız, önergenin eksik tarafı var. 
Lehinde konuşmak istediğim nokta bu. Çünkü iste
nilen sahaları bakıyoruz ve de bunların, yani demir 
cevheri yataklarının rezerv durumlarına bakıyoruz; 
çok enteresan bir durum gözüküyor. Bir tanesinin 30 
milyon ton rezervi var, bir tanesinin 4,6 milyon ton 
rezervi var, bir tanesinin 4 milyon ton rezervi var, 
bir tanesinin de 270 bin ton rezervi var. 

Bu rakamlara baktığımız zaman, arada bir tutar
lılık görülmüyor; yani demir cevherleri Devlet tara
fından işletilecekse, «Belirli bir rezervin üzerindekiler 
Devlet tarafından işletilsin» diyelim ve hep beraber 
buna karar vererek bunun üzerinde konuşalım. «A 
sahası, B sahası, C sahası» dersek, çok yanlış yaparız. 
O zaman, A sahası, B sahası, C sahasıyla ilgili ba
zılarımızın üzerinde bazı şaibeler olabilir. 

«5 milyon ton rezervin üzerindekileri Devlet iş
letsin» diyelim; gelin bunu böyle yapalım veyahutta 
«1 milyon tonun üzerindekileri Devlet işletsin» diye
lim. Bunu çok rahatlıkla söylediğimiz zaman, kimse 
«Senin falanca sahadaki şeyle ilgin var» diyemez; 
ama şimdi arada öyle şeyler var ki, bana enteresan 
geldi, açıklanması lazım; Yüksek Heyetinizin bunu 
bilmesi gerekir. 

Feke - Aktepe 2'nin 30 milyon ton rezervi var; 
evet, Devlet tarafından işletilsin. Bundan sonra sıra
da gelenler var. «14 milyon 200 bin tonlu rezervli 
yer özel sektör tarafından işletilsin» diyoruz. Sebep 
ne?.. Arkasından Sivas - Otlukkilise geliyor; 12,6 mil
yon ton rezervi var. Niye, «Bunu da Devlet işletsin» 
demiyoruz, artı, bunun içerisine koymuyoruz?.. Ay
dın - Çavdar geliyor, 12 milyon ton rezervi var. Ni
ye, «Bunu da Devlet işletsin» demi}'oruz?.. Bundan 
sonra 11 milyon tonla Balıkesir - Büyükemir geliyor. 
Niye belirli bir rakama dayandırmıyoruz?.. 2 milyon 
ton, 3 milyon ton, 5 milyon ton; neyse, en rantabl, 
Devletin en iyi kâr edeceği şekilde ve Devletin elin
deki demir - çelik müesseseleriyle en iyi şekilde işlete
bilecek duruma gelen demir rezervi çıkarılacak saha
ların tümünü niye Devlete bırakmıyoruz da, birini 
Anya'dan birini Konya'dan, birini şu kadar rezerv
den, birini bu kadar rezervden diyoruz?.. Bu, çok en
teresan geldi bana. 

Onun için, bu işin belirli bir prensibi olmalı; «Şu 
kadar milyon tonun üzerinde rezervi olanlar Devlet 
tarafından işletilecek» denilmeli ve o zaman da «Fa
lanca saha, filanca saha» dememize lüzum yok. Re-
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zervleri bellidir, etütleri bellidir, bunun üzerindeki 
Devlette kalır, bunun altındakini de özel sektör işle
tirse, işletir. Benim özellikle arzım budur. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN CİVELEK — Efendim, Sayın Fırat'ın getir
miş oldukları önergede, Hükümet tasarısında yer alan 
sahalar vardır. Bu bakımdan, biz Sayın Fırat'ın öner
gesine Komisyon olarak katılıyoruz. 

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

FAHİR İLKEL — Sayın Fırat'ın önergesine katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet bu önergeye katılıyor. Önergeyi ke
sin oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Önerge kesin olarak kabul edilmiştir. 

Sıra Sayın Dikmen'in önergesine gelmiş bulunu
yor. 

Sayın Dikmen, Sayın Fırat'ın önergesindeki «Lin
yit kömürü ve demir sahaları» sizin önergenizde de 
mevcut. 

ALİ DİKMEN — Sayın Başkan, o aynıdır. Za
ten esasında, başlangıçta bu önerge, ilk önergelerimi
zin kabul edileceği düşünülerek hazırlanmıştır; yal
nız bu (b) fıkrasında bir anlam farkı var. Bu hususta 
ben Sayın Komisyonla (Gerçi Hükümetin de aynı 
yönde mütalaası var) pek mutabık olamadım; çünkü 
(a) bendinde «Bilumum bor, asfaltit, uranyum ve tor
yum madenleri» deniyor; yani Devlet tarafından... 

BAŞKAN — Sizin önergeniz (b) fıkrasıyla ilgili
dir Sayın Dikmen, o itibarla rica edeyim; yani öner
genizle ilgili... 

ALİ DİKMEN — Önergemle ilgili konuşuyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergenizde (a) bendi yoktur. 
ALİ DİKMEN — Bir dakika Sayın Başkanım, 

(a) bendindeki onunla ilgili olduğu için belirtmek zo
runda kaldım. Müsaade ederseniz lafımı bir tamam
layayım. 

BAŞKAN — Tamamlayın efendim, peki. 
ALİ DİKMEN — «Devlet tarafından bu maden

ler işletilecektir» deniyor. Şimdi de (b) bendini oku
yorum : 

«İl adları ve numaraları bu Kanuna ekli listede 
belirtilen linyit kömürü sahaları» deniyor. 
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Şimdi, benim buradaki (b) bendine ilave etmem 
sonucu, görülecektir ki demir buraya dahil oluyor; 
fakat sahaları, yani saha işletmesi değil, Devlet ma
denleri işletecek. Onun için bu (b) bendinin, «il ad
ları ve numaraları bu Kanuna ekli listede belirtilen 
sahalardaki linyit kömürü ve demir madeni...» den
mesi gerekir; yani bu sahalardaki bu madenleri işle
tecek. Neden?.. Çünkü, bir şahıs yahut Devlet bu sa
hayı işletmek için kamulaştırdığı veyahutta kapattığı 
takdirde, ya bu sahanın içerisinde kömürle beraber 
bakır çıkarsa ne olacak?.. Yani, benim üzerinde dur
mak istediğim nokta burası. Bu bakımdan «saha» de
ğil, sahadaki kömürü, sahadaki linyiti devredecektir; 
fakat bu sahada başka bü maden çıkarsa, o ne ola
caktır? Benim üzerinde durmak istediğim nokta bu; 
ama ikna edici bir cevap verirlerse, o zaman mesele 
yok. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Zannederim Sayın Fırat'ın önergesi, Sayın Dik-

men'in isteğini yerine getiriyor; ama Sayın Bakana 
tekrar soralım. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Sayın Başkan; 

Sayın Dikmen'in temas ettiği fark şudur : Birisin
de «maden» denmiş ve saha tasrih edilmemiştir, «Tür
kiye'deki bütün madenler» denmiştir. Halbuki, aşa
ğıda il adları ve saha numaraları yazılarak, o saha
lara inhisar etmek üzere Devlet bir kamulaştırma 
yapıyor; yani bu sahada çıkan yalnız demir ve lin
yit kömürü için bunu yapıyor ve onun için «saha» 
tabiri kullanılmıştır. Aynı ruhsat sahasının hudutları 
üst üste de düşebilir. Burada nikel çıkarsa, bunun için 
özel sektörün bir ruhsat almasını önleyici bir şey yok
tur ve bu 6309 sayılı Maden Kanunu burada gayet 
açık hükümler getirmektedir. Onun için, Sayın Fırat' 
in önergesi kanunlara daha uygun vaziyettedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Dikmen, tatmin oldunuz mu efendim?.. 
ALI DİKMEN — Oldum efendim, önergemi ge

ri alıyorum, oylamaya gerek yok. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sıra, Sayın Sarıoğlu ve arkadaşlarının önergesine 

gelmiş bulunuyor; buyurunuz Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Hükümetçe tasarıya alman 97 linyit sahasından 

34 tanesi Komisyonca çıkarılmıştır. Muhalefet şer

himde de kısaca temas ettim; ben önergemle, bu sa
haların tekrar tasarıya ilave edilmesini, yani eski ha
line döndürülmesini istiyorum. Başınızı da ağrıtma
dan bu konuda kısa bir bilgi vereceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biliyorsunuz, Türkiye'de enerji üretimi doğrudan 

doğruya Devlet tarafından yürütülmektedir. Biz bir 
kanun tasarısıyla bunda bir değişiklik yaptık ve özel 
sektörün de bu sahada faaliyet göstermesini istedik; 
fakat esasta enerji üretiminin bütün yükü, Devletin 
olan kamu kuruluşunun sırtındadır. O itibarla, Tür
kiye enerji planlamasında zaten birtakım zorluklar 
ve darlıklar içerisindedir. 

Enerji planlamasının mihverinde doğrudan doğ
ruya linyit santralleri yatmaktadır. Ona ilaveten de, 
belli ibir oranda hidrolik santrallerin devreye girme
si gerekmektedir ,j 

Hal böyle olunca, Türkiye'de linyite dayalı sant-
ralerin, mutlaka plan gereği belli! yıllarda devreye 
girmesi gerekmektedir. Çok kötü dediğimiz 2172 -sa
yılı Yasa şunu getirmiştir: Bir defa Devletin linyit 
sahaları; belli rezervler tespit edildikten sonra, bu 
sahalar üzerinde linyit santrallerinin kurulmasına 
imıkân vermiştir. Bugün yürütülmekte olan bütün 
santraller, birkaç istisna ile tamamen bu sahalar üze
rinde 'kurulmaktadır. Demek ki, (Çok açık konuş
mak lazım) eğer bu imkân yaratılmasaydı, Devletin 
bugün bu linyit sahaları üzerinde elektrik santralle
ri kurması mümkün olmayacaktı. 

Bu açıdan bakınca, Türkiye şu anda bir faaliye
te geçmiştir ve bunlar üzerinde devam etmektedir 
enerji santrallerinin kuruluşu. Eğer biz bu 34 sahayı 
bunun dışına çıkarırsak şu olacaktır: Doğrudan doğ
ruya bunlar dışında yeniden termik santral (Elbis
tan hariç, ki orada da birtakım sorunlar var) don
durulmuş olacaktır. Elimizdeki rakamları vereceğim 
biraz sonra; bu çıkartılmış sahaların her birisinde 
birer termik santralin yapılması mümkündür. 

O itibarla, başınızı ağrıtmadan kısa rakamlar ver
mek istiyorum: Mesela bu çıkarılanlardan bir ta
nesi Bolu Mengen'dir; 100 milyon ton rezervi var
dır. TKt bölgede, 1980'de kurduğu işletme ile bu
rada üretime geçmiştir. 

ikincisi Aydın Söke'dir. 1980'de 530 bin metre
küp deıkapaj yapmış ve 6 milyon da ihale etmiştir. 
200 bin ton da bir üretim yapmıştır. 

Bunlardan bir tanesi, yine Çanakkale Çan'dır; 
bunun üzerindeki, kamuya 'intikal etmeden önceki 
rezerv 2 milyon 838 bin tondur. Kamunun eline geç-
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meşinden sonra tespit edilen rezerv 183 milyon ton
dur. Bunları misal olarak söylüyorum. 

Diğer ıbir tanesi Bolu Göynük'tür; kamuya geç
meden önceki rezervi 2 milyon 894 bin tondur, on
dan sonra tespit edilen rezerv 105 milyon tondur. 

Bunları daha fazla sayıp da başınızı ağrıtmak iş
itemiyorum. Yani prensipte, eğer Türkiye enerji sı
kıntısından çıkacaiksa ve bunlar üzerindeki bugünkü 
faaliyetleri diğer sahalara yayacaıksa, bu sahaların 
mutlaka Devletin elinde kalması lazımıdır. Buna mec
buruz, vicdanen savunmaya mecburuz; çünkü Tür
kiye ileride bir darboğaza girmek üzere olacaktır, 
yeni enerji kaynakları geliştirmemiştir. 

Onun ötesinde, bunlar üzerinde yapılan yatırım
lar vardır; bunlardan da bazı misaller vermek isti
yorum müsaadenizle. Kamuya intikal eden, mesela 
Muğla Yatağan'da şu ana ıkadar yapılmış olan yatı
rım 1 milyar 824 milyondur; yapılacak olan yatırım 
9 milyardır, ki bundan önce zaten rezerv tespiti ol
madan bu yatırımların yapılması mümkün değildir. 

Sivas Kangal'da 376 milyon yatırım yapılmıştır, 
daha 12 milyar yapılacak. Bunlar intikal edip de, 
bugün üzerine santral kurulanlardır. Bunları misal 
olarak veriyorum; çünkü bunlar da bundan önceki
lerin durumundaydı. 

Çanakkale Çan'da, (Demir rezervini verdim, 183 
milyon ton) 793 milyon yatırım yapılmıştır ve 9 mil
yar daha yatırım yapılacaktır. 

Bolu Göynük'te 104 milyon yatırım yapılmıştır, 
190 milyon daha yatırım yapılacaktır. 

Demek ki, Devletin elinde tutmak istediği bu 34 
saha üzerinde, aslında faaliyetleri devam etmekte
dir. 

İkincisi, bunlarda büyük miktarda yatırım yap
mıştır. Üçüncüsü; bunların her birisinin potansiyeli, 
bugünkü elimizdeki verilere göre, 150 megavat ye 
300 megavatlık: santraller yapmaya müsaittir. O hal
de, bunlarin sadece yakıt ihtiyacını temin için belli 
şahısların elinde olmasının faydası yoktur. Çünkü, 
ıkamu bu görevi aldığı zaman, zaten o bölgede ayrı
ca enerji üretimine dönük faaliyetlerini devam etti
rirken, oradaki ihtiyacı temin ederken, aynı zaman
da kamunun ve vatandaşların da ihtiyacını temin et
mektedir. 

O itibarla, bunların mutlaka Devlet elinde kal
masında yarar vardır. 

Değerli arkadaşlarımı; 
Diğer 'bir husus; Enerji Bakanlığı bir kitap çı

karmıştır, «Madenlerimizin Faaliyetleri» diye, Bu ki

tap tetkik edildiğinde, şahısların elinde binlerce ruh
sat vardır; yani biz konuyu burada tartışırken resmî 
rakamları maalesef konuşturamadık. Belki de rakam 
çokluğu, fikirlerin tiyi anlaşılmasına imikân vermedi. 
Şimdi burada diyor ki, «binlerce ruhsat vardır.» Bin
lerce ruhsatın olduğu yerde işletmelerin yapılması 
lazım; ama biliyoruz ki, bunlar yıllardır duruyor. 

Şimdi ıbir arkadaşım burada ifade ettiler, dediler 
ki, «622 kömür sahasından 500 küsuru ruhsat ma
hiyetindedir.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Öyle olunca, o zaman «2172 sayılı Kanun bütün 

sahaları kapattı; bunlar çalışıyordu, faaliyet yapılı
yordu, üretim yapılıyordu» demek, anlamsız. Ruh
satı elindedir, o halde işletsin... Daha önce de ifade 
ettim burada; 1,8 milyar ton özel sektörün elindedir; 
kamunun elinde de 2,5 milyar ton var, demin say
dıklarımla beraber. O halde, demek ki herkesin işle
tebileceği ölçüde elinde rezerv vardır; lama ruhsatlar 
elde tutulmuş, hiç işletilmemiş. Biraz evvel asfaltit-
lerde ifade edildiği gibi; 48 tanesi işletilmiyor, fakat 
ruhsat şahsın elinde. Yani, buna engel 'bir durum 
yok. 

Bu tartışmalar çok yapıldı, tekrar aynı konulara 
dönmek niyetinde değilim. Yalnız, tekrar arz edeyim 
ki, bu enerji santraliarına dönük sahaların yatırımı 
iki şeyi mutlaka istemektedir. Bunlardan bir tanesi, 
süratli yatırım yapmak. Yani, eğer birkaç yılda ener
ji üretimine dönük bu sahalar çalışacaksa, mutlaka 
bunların hemen develop edilmesi lazım. İkincisi, bü
yük çapta yatıran gerekmektedir. 

O halde, ikisinin bir arada olması, ancak birta
kım özellikler istemektedir. Eğer biz bu imkânı şa
hısların üzerinde toplarsa'k; Türkiye'de şahıslarla kar
şı olmadığımızı söyledik, özel ıkesime karşı olmadı-
mızı söyledik; ama imkânları nispetinde üretim yap
masının ve rezervler üzerinde herhangi ıbir eikon-
manın Devlet ve millet yararına olmadığım ifade et
tik. Bundan da mantıkî bir şey olamaz. Bazı arka
daşlarımız bizi yanlış anladı; ama zannediyorum ki, 
mantıkta ve akılda birleşmemiz bu yönde gerekmek
tedir.; 

O itibarla, arz etmek istediğim husus, bu sahala
rın demin saydığım sebeple mutlaka tekrar Devle
tin eline geçmesi ve Devletin planına girmiştir zaten 
bunların bir kısmı, burada'ki çalışmaların devam et
mesidir. 

BAŞKAN — Saym Sarıoğlu, 'bir konuyu hatır
latmak istiyorum. Şimdi, sıralamada sizin bu öner-
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genizden sonra Sayın Öney'in önergesi var, ondan 
sonra yine sizin bir önergeniz var. Bu önergeniz de
mir sahalarıyla 'ilgilidir. 

PAŞA SARIOĞLU — Konu ona gelince arz 
edeceğim efendim. Onun üzerinde konuşuldu, o ge
lince üzerinde duracağını. 

BAŞKAN — Bu arada ona da temas etmeniz 
2 - 3 dakikada mümkün olursa eğer... 

PAŞA SARIOĞLU — Efendim, benim için on
dan önemlisi, bu enerji üretimine dönük sahalardır. 
Onun üzerinde çok konuşuldu, çok tartışıldı. Zan
nediyorum ki, Genel Kurulumuz bir fikir sahibi ol
du. Orada söyleyeceğim fazla bir şey yoktur. O öner
ge tekrar okunsun, arkadaşlarımızın takdirine bırakı
yorum; fakat ıbu kömür sahaları üzerinde mutlaka ıs-. 
rarla durmak istiyorum. Diğer taraftan, TKÎ'nin faa
liyetleri giderek... 

BAŞKAN — Efendim, zaten süreniz doldu da, 
ben onun için söyledim. 

PAŞA SARIOĞLU — Peki efendim, bitiriyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bizim kamu kuruluşlarına da güvenmemiz lazım; 

çünkü elimde rakamlar var, bunlardan 1 - 2 tanesini 
arz edip sözümü bitirmek isttiyorurn. 

Şimdiye kadar TKt tarafından yapılan sondaj 128 
bin metredir. Yani, bir yerde rezervi tespit etmek için 
önce sondaj yatırım yapmak lazımdır; yoksa başka 
türlü rezervlerin tespiti mümkün değildir, 

ikincisi, yakıtla 'ilgili bir -. iki şey söylemek işiti
yorum, Gerçekte, TKl'nin üzerindeki yük bildiği
mizden de fazladır. Geçen bir bilgi aldım, bunu bu
nun dışında söylüyorum; her 2 dakikada bir kam
yon giriyor oraya. Şimdi demek ki, kamu kurumu 
zaten Türkiye'nin imkânları içerisinde ancak bu ka
dar hareket edebilir. Yanıi günde oraya birkaç bin 
kamyon geliyorsa, bunun ötesinde bir faaliyet gös
termesi mümkün değil; Türkiye'de taşımacılık bir 
sorun olmuştur, çünkü kamyonla taşıtıyorsunuz. O 
itibarla, kamu kuruluşlarımızın hepsini de iş yapa
maz durumda göstermenin bir anlamı ve mantığı ol
madığı kanısındayım. Bunların eksik yerlerini ten
kit edelim; fakat yaptığı yerlerde de takdir edelim, 
Ben burada, kamu kuruluşlarının bu faaliyetlerinde, 
arkadaştanım karşı konuşurken iyi taraflarını hiç 
işitmed'imı İyi taraflarını da söyleyin lütfen. Tenkit 
edilecek taraflarını da söyleyelim; zarar etmiştir. Za
rar eder tabiî;; çünkü bir kamu. görevi yapıyor, siz 
fiyatı belli bîr düzeyde taörmşsunuz. Ama bin lira 
fada, fiyat verirseniz, 17 milyon tondan 17 milyar 
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kâr eder. Şimdi, başka ülkelerde yok mudur? Arka-
daşlarani'z bu rakamdan verdiler, İngiltere'de, Belçi
ka'da, şurada burada, elimde de misalleri var, bun
ları saymak istemiyorum. 

O itibarla iyiyle-, kötüyü ayırt edelim, Devletin 
fonksiyonlarına yardımcı «lalımı;. eksik taraflarını 
tamamlasun, üreümi arttırsın. Ama hepten de kötü
lemenin bir anlamı olmadığı kanısındayım. 

Hepinize sevgiler,, saygılar sunarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın Sarıoğlu'nun önergesinin lehinde konuşmak 

üzere?.. Sayın Gürtan, söz. istiyorlar. Aleyhte Sayın 
Gürbüz söz istiyorlar. 

BuyururL Sayını Gürtaıt 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, saygı

değer üyeler; 
Efendim, konu üzerinde çok şey söylendi, çok tar

tışıldı. Yalnız benim tespit edebildiğim kadarı ile bir 
nokta gözden kaçtı gibi geliyor. Çok önem verdi
ğim, önem verilmesi gereken bir noktadır. Bu, Lin
yit sahalarının, ilk Hükümet Teklifinde geldiği şek
liyle değil de, Komisyonla Hükümetin anlaşması ve
ya uzlaşması sonunda, belli sahaların dışarıya bıra
kılması konusundaki görüşlerimi arz etmek için bu 
noktayı bilhassa vurgulamak istiyorum. 

Efendim; şimdi Sayın Bakanımızın ısrarla üzerin
de durduğu bir konu var ve haklılar. Linyit ocak
larının, Türkiye'deki, enerji sorunu konusunda çö
züm getirecek linyit santrallarının güvencesini sağ
lamak bakımından «Devlet elinde kalması gerekir» 
diyorlar, çok doğrudur, katılıyorum. Ancak, bu tek 
neden değildir. Türkiye'de bir enerji konusu vardır. 
Bunu Sayın Sarıoğlu dile getirdiler, ben tekrar etmek 
istemem. Kırsal kesimde vatandaşın ısınma ihtiyacının 
ne yolda sağlandığı sanırım hepinizin bilgisi içinde
dir. 

Sayın üyeler; Türkiye'de bugün 30 milyon ster 
odun ısınma için yanmaktadır. Bunun anlamı, 15 mil
yon ton odundur. Ülke ormanlarının büyük oranda 
tahrip edildiği hepinizin malumudur. Bu verim dışı
dır. Biz,, linyiti köye sokmak mecburiyetindeyiz. Yi
ne bugün Türkiye'de «Kokaryakıt» denen tezek yan
maktadır, gübre yanmaktadır. Tarımcı arkadaşları
mız bunu çok iyi bilirler. Tarlaya verilmesi lazım 
gelen gübre tezek olarak, ısınma aracı olarak Tür
kiye'de büyük çapta kullanılmaktadır. Biz bunu üre
time yöneltmek için mutlaka linyiti köye sokmak mec
buriyetindeyiz. Denilecektir ki; bunu ozeL kesim de 
yapar. Yıllar, önce ben apartmanda yöneticiydim. 
Ankara'da TKl'den aldığımız kömürler 2 500 liradan 
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iken, buradan alamadığımız, sağlayamadığımız za
manlar dışarıdan 7 500 liradan alıyorduk; bu bir ger
çektir, kayıtlarda vardır. Devlet zamanı geldiğinde 
sübvanse etmesini bilmelidir, bilecektir; buna mecbur
dur. Geniş, uzun vadeli politikada Devlet, gerekti
ğinde zararına da olsa linyiti üretecek ve dağıtacak
tır. Burada, özel teşebbüs -Devlet teşebbüsü tartış
masını yapmak istemiyorum, benim üzerinde ısrarla 
durmak istediğim, linyit sahalarının, ki dışarıda bıra
kılan linyit sahalarının bir kısmını yakından biliyo
rum, örneğin Bolu'dakini biliyorum, 1950'li yıllarda 
orada görevdeyken o ocaklar işletmeye açılmıştı; 
fakat bugün Bolu mıntıkasında hâlâ korkunç derece
de odun, yakıt olarak, ısınma aracı olarak kullanıl
maktadır. Biz bunu bir Devlet politikası olarak gör
mek mecburiyetindeyiz. Bunun zamanı gelmiştir. 

öte yandan çoğu özel teşebbüsün elinde olan, odun 
hammaddesi işleyen kurulu kapasitenin ancak Türki
ye'de % 40'ı, % 50'si çalışmaktadır, diğerleri atıl
dır, batıldır. Bu da bir millî servettir, bu da bir iş 
sahasıdır. Bu bakımdan meseleyi bence tek yönlü gör
memek lazımdır ve Hükümetimizin düşünüp taşınıp, 
hesabını kitabını yapıp, Danışma Meclisine sunduğu, 
getirdiği ilk Tasarının sanıyorum en doğru şekil ol
duğu ve bunda ısrar edilmesi lazım geldiği kanısın
dayım. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Gürbüz, buyurun efendim. 
î. DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, muh

terem üyeler; değerli vakitlerinizi aldığım için önce 
özür diliyorum. Daha sonra da önerge hakkındaki gö
rüşlerimi sunmaya çalışacağım. 

Şimdi, elimizde bir liste var; daha önce Devlet 
tarafından özel sektörün elindeki kamulaştırılan sa
halar. Bu sahalardan bir kısmını, Devlet, ben elimde 
bulundurayım, buna ihtiyacım var, diğer bir kısmını 
da özel sektöre vererek, devrederek bu devrettiğimiz 
kısımlardan da gerekli üretim sağlansın demektedir. 
2172 sayılı Kanunun kaldırılmasıyla ilgili hükümle
ri şu Kanunun en büyük özelliklerinden bir tane
sidir; çünkü 2172 sayılı Kanunla Türkiyedeki kömür 
üretiminin düştüğünü rakamlarla ve şu Kanunun 
Gerekçesinde görüyoruz. 

Şimdi, bu listeye ilaveten bazı şeylerin alınma
sı isteniyor, yani 2172'ye, hatta gerekirse biraz daha 
ilave edersek onun da üzerine çıkalım düşüncesi var
mış gibi geliyor bana; böyle bir şeyin olmaması lazım. 
Niye olmaması lazım onu arz edeceğim. 

Efendim; 
Şimdi, Türkiye'deki linyit sahalarının hepsi ko

misyonlarda ortaya döküldü. Önce termik santrallar 
için lazım olan linyit yataklarına bakıldı ve bunlar, 
şu listede göreceksiniz hepsi var. Nerede termik sant
ralı var, o havzanın içerisindeki bütün sahaların hep
si Devletin elinde kalıyor. Lütfen listeye bakınız; gö
receksiniz : 

Muğla - Yatağan Termik Santralı; burada her
hangi bir yatak çıkarılıp da özel sektöre devredilmi
yor,, 

Manisa - Soma'da ihtiyaç olduğu için hepsi bıra
kılıyor. 

Ankara için keza aynı şey var. Bursa için aynı 
şey var. Diğer kısımlarda ise halkın yakıt ihtiyacı göz 
önüne alınıyor. Halkın yakıt ihtiyacı için Orta Ana
dolu'daki, Ingın'daki kömür işletmeleri için Devlet 
aynen şunu söylüyor; «Benim ihtiyacım var; vatan
daşa yakıt için vereceğim.» Bunlar kalsın, şunlar ra
hatlıkla çıkarılabilir şeklinde Komisyonla Hükümet bu 
konuda anlaşmıştır, ilaveleri neye göre getiriyoruz; 
bunu bilemiyorum. Az önce bir arkadaşımız burada 
bahsettiler. Hakikaten biz köye linyiti sokmazsak, 
elbette tezeği tarlaya atamayacağız. Ya ne yapacağız? 
Elbette yakacağız, İsınacağız. 

Şimdi, Devlet bütün bu sahaları eline alırsa, son
ra bunun üzerindeki bütün linyit sahalarını da eline 
alırsa, özel sektör de hiç üretim yapamazsa, köye nasıl 
linyiti götüreceksiniz? Devlet kendi başına götürebi
lecek mi? Bir yandan büyük şehirlerin ihtiyaçlarını 
karşılayacak, bir yandan termik santralların ihtiyaç
larını karşılayacak; ama ondan sonra gerekli üretim 
tam yapılamadığı için köye de linyiti sokamayacaksı-
nız. Başımdan geçen bir hadiseyi sizlere aynen an
latmakta yarar görüyorum. 

Kütahya'da, linyitler Devletleştirilmezden önce 
ne zaman gitseniz bir kağnının üstünde mutlak su
rette satılabilen ve herkesin, her fakir vatandaşın ala
bileceği bir kağnı linyit her zaman bulabilirdiniz. Hem 
de ucuz fiyatla. Vatandaş, gider, onu çoluğuyla, ço
cuğuyla sabahtan akşama kadar kazma ile çıkarıp 
getirirdi. 2172 sayılı Kanun çıktıktan sonra artık Kü
tahya pazarlarında tek bir gram linyit kömürü bula
madık, vatandaşın hiçbir tanesi bulamadı. Sebep : Sa
halar devletleştirilmişti. Devletleştirilen sahaların hepsi, 
zaten çalıştırılan sahalardı.; 

«Çalıştırılan sahaların hepsi Devletin elinde kal
sın.» Çalıştırılmayan sahalar?.. «Efendim, orada linyit 
rezervi var» Ne kadar var?.. «Çıkarılması rantabl ol-

— 300 



Danışma Meclisi B : 80 

mayan sahaları biz özel sektöre bırakalım; onu ça- I 
lıştırsın...» Bu düşünce tarzı da olmuyor. Yani, sistem 
olarak bir şey getiriyorsak, hakikaten termik santral
ler için lazım olanlar; elbette Devletin elinde bu re
zervler bulunsun ve termik santraler çalışsın, çalış
ma garantisi içerisinde olsun. 

Bunun yanında, vatandaşın yakıt ihtiyacı vardır; 
onlar da temin edilsin. Şu görmüş olduğunuz liste, 
Komisyonun tespit etmiş olduğu listedir. Yani, Ko
misyon bu listeyi kendi başına tespit etmemiştir; Hü
kümetle anlaşarak yapmıştır. Bu listenin dışına çık
tığımız zaman Türkiye'de kömür üretimi düşecektir, 
vatandaş yine yakıt ihtiyacını karşılayamayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Lütfen, şuna daha fazla ilaveler yaparak bu üretim 

dalımızı; yani kendi bindiğimiz dalı kesmeyelim. Şu 
görmüş olduğunuz rezervler yetiyor; Hükümet adına 
yetkili Sayın Bakanımız da burada hazırdır, inanmı
yorsanız lütfen bir de ona sorun, oylarınızı ona göre 
verin. Onun için bunun aleyhindeyim. Bu durumu arz 
etmek isterim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Komisyon, önerge üzerindeki görüşünüzü 

rica ediyorum. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN CİVELEK — Sayın Başkan, önergeye Ko
misyon olarak katılamıyoruz. I 

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

FAHİR İLKEL — Sayın Başkan, müsaade ederse
niz bir izahatta bulunmak ihtiyacını hissediyorum. I 

BAŞKAN — Tabiî efendim; buyurun Sayın Ba
kan. I 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Linyit sahalarına geldiğimiz zaman, durum şöyle : I 
Hükümet, 97 tane sahanın kendi işletmesine alınması
nı öneriyor ve komisyonlarda yapılan çalışmalardan I 
sonra bu sahaların sayısı 62'ye indiriliyor. Bu çalış- I 
malar nasıl yapılmıştır; bilhassa buna işaret etmek 
isterim. 

Komisyon, 97 sahanın nerelerde olduğunu ve niçin 
97 sahanın işletmesinin kamulaştırılmasına gerek gö- I 
rüldüğünü ve bu gerekçeleri kendi görüşüne göre de- I 
ğerlendiriyor ve bu değerlendirmelerde daima Ko- I 
misyona yardımcı olmak üzere Hükümet temsilci- I 
leri bulunuyor. 1 
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Politika nedir?.. Birincisi; elektrik enerjisi ürete
cek santrallerin linyitlerinin güvenceye alınmasıdır. 
İkincisi; Türkiye'deki, yakıt olarak kullanılacak lin
yitin, bir noktada halkımıza mantıkî fiyatlarla satıl
masını temin edecek bir tanzim görevidir. Bu durum 
nazarı itibare alınarak, yapılan çalışmaların neticesin
de bu sahalardan 62 tanesinin kamu işletmesine alın
masını kararlaştırıyor ve Hükümet de bu karara uyu
yor. 

Hükümetin bu karara uymasının nedenleri şudur : 
Bir kere, kurulmakta olan bütün santrallerin kömür
leri; tamamen bu kamu işletmesine alınan linyit sa
haları burada Devlete bırakılmış vaziyettedir; yani bu
rada hiçbir sakınca yoktur. 

Şimdi, Devletin elinde 97 tane linyit işletme sa
hası kalsın... Devletin elinde muayyen miktarda im
kân vardır. Bu imkânları azamî derecede yükleme 
durumuna giriyoruz ve santrallara kömür temin edi
yoruz. Fakat, santralların dışında kalan bütün bu 
sahaları Devletin elinde bıraktığımız zaman, Devlet 
bu sahalara bir yatırım yapmak ihtiyacını bir süre 
için hissetmeyecektir, belki istikbalde de hissetmeye
cektir. Fakat halk elinde işletmeciliğin daha ucuz, 
daha mantıkî ve daha küçük rezervlerde yapılacağı 
mevzuunda hepimizin görüş birliği içinde olduğumu
za inanıyorum; daha küçük olan bu sahaların devlet
leştirilmesine hiçbir gerek görülmemiştir. 

Hedef nedir?.. Bir, santralları garantiye almak, ki 
62 tane saha bunu alıyor, buradan ifade ediyorum; 
'bir de, Türkiye'deki kömür satışındaki fiyat oynama
larını kontrolda tutmaktır. Hükümet fiyat oynama
larını nasıl kontrolda tutacaktır?.. Elinde, stratejik 
olarak memleketimizin sathına dağılmış kâfi derece
de Devlet işletmesi vardır. Bunun yanında, özel te
şebbüsün işleteceği sahalardan, daha küçük sahalar
dan birçok defalar üretim yapılacak ve halkın yakıt 
ihtiyacı temin edilebilecektir. Şayet burada bir istis
mar görülüyorsa; Devlet, o yöredeki sahalarından 
daima buraya girip, bu 62 tane saha ile fiyat istikra
rını temin edecek güce sahip bulunmaktadır. Tabiî 
hedef, Türkiye'nin ormanlarının oturup ısınma için 
tahrip edilmesinin, 15 milyon ton odunun yakılması
nın ve Türkiye'de tezeğin yakılmasının önlenmesidir. 
Bu, Hükümet programında vardır ve bunun için de 
bütün bu sahalar planlanmıştır. 

Nihaî olarak şunu söyleyebiliriz : «Devlet, hepsi
ne birden girsin.» Bu kadar parası yoktur. Devlet, 
bunların bir kısmına giremeyecektir. İşte bu, aşın 
Devletçilik ölçülerine gidecektir. Komisyonun ikazı 
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üzerine Hükümetle beralber yapmış olduğu çalışma 
neticesinde, 62 saha üzerinde mutabakat temin edil
miştir; bunu bilgilerinize arz ediyorum. Tabiî, takdir 
Yüce Meclisinizindir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bakan. 
İBRAHİM ŞENOCAK — Sayın Başkan, müsa

ade ederseniz bir şey sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Şenocak. 
İBRAHİM ŞENOCAK — Sayın Başkan, pek 

anlayamadım; Saym Bakan, Hükümetin Teklifini tni 
destekliyor, Komisyonun Teklifini mi destekliyor?.. 
Bu hususu açıklarlarsa memnun olacağım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — İki sene evvel hazırlanmış olan 
Hükümet Tasarısı, iki komisyonda müzakere edil
dikten sonra Hükümet; görüşünü, Komisyon görü
şüyle birleştirmiştir. Onun için Komisyon Tasarısını 
desteklemektedir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, soru 
sormama müsaade eder misiniz efendim?.. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Bakın, ben soru 
imkânını daima açıklıyorum; soruyu önergeler üze
rinde sormuyoruz. Madde oylanmadan evvel sorusu 
olan arkadaşlara soru sorma imkânı veriyoruz. O 
itibarla, önerge sahibi açıklama yaptı; lehinde, aley
hinde konuşuldu; Komisyon ve Sayın Bakan cevap
larını verdiler, katılıp katılmadıklarını ifade ettiler. 
Ondan sonra ne soru şekliyle ne yahut başka şekil
de, önerge üzerinde bir müzakere yoktur; İçtüzüğün 
bu husustaki hükmü gayet açıktır. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan?, 
BAŞKAN — Hayır efendim. 
Değerli üyeler; Sayın Komisyon ve Sayın Hükü--

met Önergeye katılmıyorlar... 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, usul hakkında 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usul hakkında, her zaman için ko

nuşma imkânı vardır; buyurun Sayın Tan. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, Tasarının tü
mü üzerinde görüşmeler yapıldığı zaman, Hükümet
ten sormak istediğimiz 'bazı sorular vardı. Fakat, bil
diğiniz gibi bu Tasarının maddelerine geçildiği sıra
da, arada görüşmeye alınan başka ]bir tasarı nedeniy
le, sorulara imkân vermeden maddelere geçilmişti. 

1 inci naadde görüşülürken, çok iyi hatırlıyorum; 
ben ve Sayın Atalay Peköz sora sormak üzere par
mak kaldırmıştık. 

Siz dediniz ki, «^Önergelerden sonra sorulara im
kân verilecektir.» önergeler bitti... 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunmak üzere 
bulunduğum zaman siz, soru sormak arzusunu izhar 
etmezseniz; Başkanın, efendim illa soru sorun deme
si mümkün değil. Bunu söyledim. Fakat, bütün mü
zakereler sonunda soracağınız sorulara cevap almış 
olacağınızı da kabul etmem gerekir. Lütfen işaret 
etseydiniz, maddeyi oylatmadan evvel -sorularınıza 
imkân verseydim. Ben, Başkan olarak mutlaka soru 
sorun deme durumunda değilim; işaret etse adiniz 
sizlere soru sorma imkânını verecektim. 

Değerli üyeler, Önergeye Saym Komisyon ve 
Sayın Hükümet katılmıyor. Önergenin dikkate alımp 
alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alın
ması katoul edilmem işitir. 

Sayın Öney, sıra sizin önergenizde; buyurun 
efendim. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım ben önerge
mi geri alıyorum; çünkü önergem bir bölümüyle Sa
yın Sarıoğlu'nun reddedilen önergesidir. İkinci 'bö
lümüyle de Sayın Çakmakçı'nın biraz sonra gelecek 
önergesi istikametindedir, ona göre. işlem yapılsın. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sanoğlu ikinci önergesini geri alıyorlar. 

Kendilerine teşekkür ederim. 
Sayın Genc'in bir dizi önergesine «ıra geldi. Sa

yın Genç demin yoktunuz bir önergenizi de muame
leden kaldırmıştım. 

Sayın Genç, bu önergelerin hepsini bir arada 
mütalaa edelim, rica ederim. 

KAMER GENÇ — Hepsini bir arada açıklaya-
«ağım Saym Başkanım. Birincisi zaten Sanoğlu ile 
aynı bir önergem, Hükümet teklifindeki 91 sabanın... 

BAŞKAN — Şöyle bir önergeniz vardı (a!) bendi
nin «asfal'tit kelimesinden sonra :foef»Jt ve taş kömü
rü» şeklinde olması.. 

KAMER GENÇ — O birinci madde kabul edil
mediğine göre burada da artık ısrar «tmiyörum. 

BAŞKAN — Bunu ayırıyoruz. Diğer öneııgttanİ-
nizin sizde de örnekleri bulunduğuna #öre fouyu-
Tun„ 

KAMER GENÇ — Saym Başkan, değerli üye
ler; 

Sayın Hlkümetimizin .getirdiği Yasa Tasarjsınm 
gerekçesinde, 3 üncü sayfanın 5 inci paragrafında; 
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«Devlet kuruluşlarınca işletilmesine karar verilme
yenler bu Kanundaki koşullarla öncelikle eski sa
hiplerine iadesi düşünülmüştür» deniyor. Yani Sayın 
Hükümetimiz bu 2172 sayılı Yasa ile devletin el koy
duğu madenlerin bazılarını devrederken şu 'kriteri 
'göz önünde tutuyor : Diyor ki, «Devlet kuruluşla
rınca işletilmesinde artık fayda görülmemiştir, ben 
bunları iade ediyorum» diyor. Yalnız TKl'nin, Tür
kiye Kömür işletmelerinin Hükümetten devredilme-
mesi gerektiğini ve kendilerine kalmasını talep ettiği 
'21 saha vardır, bu sabalar şunlar : Balıkesir'de Mer-
fcez <Numara;larını okumuyorum) Dursunbey bura
da İR 183, İR 239, İR 170, İR 405, PRT 46, PRT 
42G, KRT 534 ve PRT 813. Bursa'da Orhaneli on
ların numaraları var, Çanakkale'de Yenice, Konya* 
da Ermenek, Kütahya'da Gediz, Tavşanlı, Manisa'da 
Akhisar, Sivas Kangal. 

Türkiye Kömür İşletmeleri bunların büyük bir 
kesiminde büyük yatırımlar yapmıştır, öyle ki Sayın 
üyeler 2 000 metreküp dekapaj yaptığı alanlar var. 
Mesela bugün Dursüribey'de 1 milyon 850 bin met
reküp dekapaj yapmıştır Türkiye Kömür İşletmeleri. 
Bunları o zaman, yapıldığı zamandaki metreküpünün 
birim fiyatı 91 liradır. Düşünün ondan sonra Sivas 
Kangal'da bir havzada termik santral yapılmış, üre
time geçmek üzeredir. Sayın Bakanımız biraz önce 
burada açıkladılar, dediler ki, «biz linyit kömürleri
ni iade ederken kriter olarak elektrik santrallerinin 
bulunduğu sahaları iade etmiyoruz.» Fakat kendileri 
de herhalde çok iyi biliyorlar ki Kangal'da termik 
santral yapılmış ve üretime geçmek üzeredir. O za
man jşimdi bu Sivas Kangal yöresini iade etmezsek, 
Sayın Hükümetimizin yaptığı açıklama ile ters bir tu
tum içine girmiş oluyoruz. 

Yine Konya Ermenek'te hâlâ TKİ burayı işle
tiyor ve 16 milyon ton rezerv tespit edilmiş. Yine 
Kütahya Gediz'de çok önemli havza bir bütünlük 
halinde teşkil etmektedir ve buranın kömürü kokla
tabilir kömür niteliğinden üstün kaliteli bir kömür
dür. Bu kadar üstün nitelikli. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sağ ol.. 
KAMER GENÇ — Eğer sayın üyelerimizden 

veyahutta Komisyonumuzdan bu konuda aksi düşün
cede olarihiT varsa bunları her zaman için mahalline 
•gidip ispat etme imkânımız bile var; yani burada ez
bere konuşmuyoruz, birtakım bilgileri kaynağından 
aildük. O bakımdan lütfedip de söylediklerizin biraz 
doğru olduğunu kabul etsinler. 

Yine Bursa Orhaneli ve çevresinde linyitlerin hav
za -•olarak değerlendirilmesi söz konroudur. 

Sayın üyeler; 
Birtakım kişiler buraya çıkıp diyorlar ki, bizim 

memleketimiz madenler yönünden çok zengin. As
lında böyle fazla bir zenginliğimiz yok. Bu konuda 
gerçek bir fizibilite tespiti yapılmamış, Türkiye'de 
nerede ne kadar maden vardır doğru dürüst tespit 
edilmemiş. Eğer, Hükümetimiz, bizim şu anda şu ka
dar elimizde gerçek rezerv vardır ve kesin rakamdır 
diyebiliyorsa ben söylediklerimi geri alıyorum; ama 
bu bir gerçek ki, memleketimizde tespit edilen hali 
ile çok büyük miktarda maden rezervleri yok. Çok 
büyük maden rezervleri almayınca bunlar tükenebi
lir ve yerme konulması mümkün olmayan doğal kay
naklardır. Bunları devletin eline vermekteki amaç, 
bunları en iyi şekilde iletmek, memleket ekonomi
sine en iyi şekilde katkılarını sağlamak olmalıdır. 

Benim, önergeleri ayrı ayrı vermemin sebebi şu : 
Mesela Balıkesir'i ayrı bir önerge konusuna al

dım. Bursa Orhaneli ve Kemelpaşa'yı ayrı aldım, 
Çanakkale Yenice'yi ayrı aldım, Konya Ermenek'i 
ayrı aldım. Yani iller itibariyle ayrı ayrı aldım. Bun
ların her biri çok özel nitelikleri olan kömür havza
larıdır. Eğer Sayın Hükümetimiz, «TKİ bunları işle
tiyor ama biz vermiyoruz, buna rağmen TKÎ'de kal
masını istemiyoruz» diyorlarsa bunun gerekçesini 
açıklamaları lazım. 

Değerli arkadaşlar; 
2172 sayılı Yasaya göre kömürlere devletçe el ko

nulmasından sonra Danıştay'dan bazı arkadaşlarımız 
kömür havzalarına gittiler. Mesela bugün Bolu'da 
diyorlar ki biz gittik büyük bir havza kömür ruhsatı
nı almış üretim yapmıyor, bekliyor ne zaman pahala
nırsa o zaman üretim yapacağım diyor; yani böyle 
fırsat kollamak suretiyle. İkincisi kömürde usulüne 
uygun üretim yapmak hazımdır. Eğer usulüne uy
gun olarak üretim yapmazsanız kömür bu defa yan
maya başlar,/artık o maden elden çıkar; yani bura
da devletleştirmenin bir mantığı da bunları zayi et
meden, bu kömürlerimizi, madenlerimizi suya at
madan en iyi bir şekilde üretmektir. 

Sonra yine havzalarda yapılan tespitlerde açık sa
ha işletmelerinde ıkomurlerin % 45 meyille üretim ya
pılması Hazım; yani toprağın böyle % 45'dik 'bir me
yille alınması lazım, bunlar % .9© meyillen kömür al
maya çalışıyorlar. Ne oluyor?.. O zaman orada ça
lışan işçilerin de emniyeti kateryor ve icabmda bü
yük toprak kaymaları sonucunda birtakım kömür 
havzaları toprağın altında kalıyor, hava aldığı içinde 
yanıyor ve gidiyor. Yine biliyorsunuz uygulamada 
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rastlanılan şey, kapalı işletmelerde 'hiçbir zaman bir 
madenin alınması için gereken fennî birtakım yön
temlere başvurulmuyor, sadece günlük kârlar esas alı
nıyor. Bizim, TKÎ'nin istediği bu 21 sahanın da dev
let tarafından özel teşebbüse devredilmesini istemeyi
şimizin bir amacı da işte bu madenilerimizin bu şe
kilde günlük kâr zihniyeti ile işletilmesi sonucun
da maden kaynaklarına doğuracağı büyük zararları 
ortadan kaldırmak amacına yöneliktir. Demin de 
söyledim Sayın Hükümetimiz eğer istemiyorlarsa bun
ların bünyelerinde kalmasını, peki o zaman Devlet 
kuruluşu olan TKÎ'nin (Kendi bünyelerine bağlı) ne
den bu talepleri var? Kendi gerekçelerinde diyorlar 
ki, «Devletçe işletilmesi -gerekli görülmeyen kömür
leri, linyitleri iade ediyoruz.» Bunun izahını istiyo
rum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Genc'in dokuz önergesi üzerinde lehte ya 

da aleyhte söz isteyen sayın üye?.. Lehte Sayın Sarı-
oğlu, aleyhte Sayın Gürel. 

Sayın Sarıoğlu, buyurunuz efendim. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Bu konuda arz edeceklerimi aslında soru şeklin
de Hükümete tevcih edecektim, fakat o imkân ol
madığı için mecburen söz âldım. 

Şimdi, biz Hükümetle bir yerde mutabıkız. Ne 
diyoruz? Bugün alınan linyit sahaları üzerinde sant
raller kurulmaktadır; bunda bir itiraz yok. Zaten bu 
sahalar bugün kamuda bu yönde faaliyete geçmiştir. 

Konuyu yakından bildiğim için benim üzerinde 
ısrarla durduğum sorun şudur : Diyoruz ki, Türki
ye enerji planlamasını termik üretime dayandırmak 
zorundadır; ileride jeotermal, nükleer santraller gibi 
başka alternatifler çıkabilir. Biz sadece bunlarla işi 
bitireceksek, 1984 - 1985 - 1986'larda ne olacak?.. Bu 
santraller bitecek. Peki, elinizdeki rezerv?.. Başka 
rezerv yok, santral yapamayacaksınız. Bolu'da yüz 
milyon ton kömür vardır, birkaç yüz megavatlık 
santral yapılabilecektir; bunu burada dondurduk bi
raz evvel aldığımız kararla. Diyoruz ki, Çan'da Dev
let 780 milyonluk yatırım yapmıştır, 180 milyon ton 
rezerv vardır, 9 milyar planlanmıştır; bunu da don
durduk. 

Değerli arkadaşlarım; 
Üzerinde ısrarla durarak şunu arz ediyorum ki, 

eğer bu şekilde hareket edersek, bence bunlar aşırı
lık değildir. Sayın Bakanımız beni bağışlasınlar; bun-
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lan Devlete vermek aşırılık değildir. Devletin elin
deki santral inşaatları bitmek üzeredir; bunlar 1984, 
1985, 198'6'da bitecek ve devreye gireceklerdir. Bun
ların planlaması var; ama her şeyden önce rezervi 
elinde tutması lazımdır. Rezervi elinde tutamadığı 
sürece hiçbir zaman bunlar üzerinde santral yapa
maz. Bunu biliyoruz. Çünkü Soma santraline 1973'te 
başladığımız zaman bize bunun devri mümkün olma
dı. Hatta sahada ne kadar rezerv var, bunun tespiti 
bile mümkün olmadı. 40 milyon ton denildi; fakat 
oradan 400 milyon ton çıkmıştır. Demek ki, Devletin 
evvelâ rezervi bilmesi lazım; ondan sonra da üzerin
de planlama yapması lazım. 

Ben Genel Kurulumuzun kararına saygılıyım; an
cak yapılacak olan santrallerin, planlanacak olan sant
rallerin hepsini dondurmuşuz. Bunu da haber vermek 
isterim. 

O itibarla, burada bir yanlışlık vardır, bunu mut
laka tashih etmemiz lazımdır. Ben şimdi bütün ra
kamları vererek bu geç saatte sizlerin vakitlerinizi al
mak istemiyorum, ama bunun dışında varsa Sayın 
Bakanımız lütfen burada izahat versinler. Yani yapı
lanların dışında nerede planlayacağız? Eğer bunların 
hepsi kamunun elinden bu şekilde çıkacaksa, başka 
da planlayacak termik santralimiz olmayacaktır. 
Bunları biliyorum ben. isim olarak sayabilirim; ama 
Türkiye mutlaka bunun yanında rezerv tespitine de
vam edecektir. Bütün ümidimiz odur. Diyoruz ki, 
Türkiye'nin rezervi tam tespit edilmemiştir. Tespit 
edildiği zaman termik santrallerin adedi ve kapasitesi 
çoğalacaktır. E, biz elimizdekileri şimdi bu şekilde 
dondurursak, ondan sonra yeni sahalar bulacağız, 
bunların sondajları yapılacak... Evvela Devletin bi
linenlerin üzerinde bir defa bu tesisleri yapması şart
tır. Bu itibarla bunu tekrar huzurlarınızda arz etme
yi bir görev sayıyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür. ederim Saym Sarıoğlu 
Aleyhinde Sayın Gürel, buyurunuz efendim. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, 

saygıdeğer arkadaşlarım; 
2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenlerle İlgili 

Kanun havza esasını getirmiştir. 2172 sayılı Kanun 
1978 yılında çıkmıştır. O günden bugüne en çok ten
kit edilen konulardan bir tanesi, havza esasının geti
rilmiş olmasıdır. Bu sebeple önümüzdeki Tasarı havza 
esası yerine saha esasını getirmiştir. 

Şimdi arkadaşlarımızın devamlı surette ele aldık
ları konu, santral bölgelerindeki kömür havzalarının 
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tamamen Devlete geçirilmesidir. 1978 yılında 2172 
sayılı Kanun çıktığı zaman, daha önce devletleştirme 
sözkonusu değildi; projeler çok daha eskiye dayanır. 
Yani termik santral projeleri çok daha eskiye daya
nır. Demek ki, 2172'ye lüzum kalmadan batta şu Ka
nuna dahi lüzum kalmadan planlamacılarımız, plan
lamalarında, hesaplamalarında, Türkiye'de termik 
santralleri öngörmüşler ve bunların hammaddesi olan, 
kullanacakları kömürün garantiye alınması noktası
na gitmemişlerdir; ama belirli şekilde kömürlerin çı
karılması, üretimin artırılması için de destekleme ça
lışmalarına esaslı şekilde öncelik vermişlerdir. Ne yap
mışlardır?.. TKİ'yi güçlendirmeye çalışmışlardır. Bina
enaleyh bu yönüyle havza esası üzerinde artık dur
maktan vazgeçelim. 

ikincisi; kamu kurum ve kuruluşlarına (Tabiî TKİ' 
ye) bu sahaların devriyle ilgili komisyon çalışmaları 
sırasında altkomisyonda da görev aldım. Bu listeleri 
tanzim eden grupla TKÎ Genel Müdürlüğünde yap
tığımız çalışmalar çok detaylı olmuştur. Şu anda siz
lere bu rakamları detaylı şekilde arz etmem müm
kün değildir; ama arzulandığı takdirde TKİ Genel Mü
dürlüğümüzün bütün dokümanlarını huzurunuza ge
tirmek mümkündür. 

Bu altkomisyon çalışmalarımız sırasında tespitleri
mizi saha bazında yaparken ortaya, biraz evvel Sa
yın Bakanımızın sizlere anlatmaya çalıştığı hususu 
attık. 

1. Santral kömürlerinin emniyetli bir şekilde çı
karılmasının sağlanması. 

2. Pazarlama. Yani yakıt ihtiyacını emniyet al
tına alacak, fiyat spekülasyonlarına mani olacak den
geyi kuracak şekilde TKl'nin elinde de bir miktar 
kömür sahalarının, santral bölgeleri dışında da bu
lunması. 

Bu esastan hareket ettiğimiz zaman, saha bazın
da bu sahaları incelemeye başladık. Santral böl
gesi içerisinde, biraz evvel arz ettiğim havza bazın
daki hatalı tutumdan vazgeçebilmek için sahaları ince
lemeye çalıştık. Bu inceleme sonunda gördük ki, ba
zı sahaların aralarında santral bölgesi içerisinde çok 
uzun mesafeler vardır ve buradaki kömür dilimleri 
70 - 80 santimetre gibi, 50 santimetre gibi ince kö
mürlerdir ve toprağın 15 ila 50 metre altındadır. Dev
letin sureti katiyede ne bugün ne de yarın buraya gir
mesi mümkün değildir. Eğer girerse, müdürü, evi, loj
manı, okulu, arabası, yolu çıkardığı kömürle muka
yese edildiği zaman zararla çalışacaktır. 

O halde buraya kim girer? Buraya cefakâr kömür 
işletmecisi girer. Açık jeepin içerisinde onlar girer
ler. 

Şimdi, bu noktaya geldiğimiz zaman, ileri sürü
len iddialar şunlar oluyor. Burada emniyetli çalışma 
olmaz, işçi Sağlığı ve Işgüvenliği Tüzüğümüz vardır, 
Çalışma Bakanlığımız vardır, teşkilatı devamlı suret
te çalışmaktadır. 

Şunu katiyetle iddia ediyorum. Burada söylenilen 
sözleri lütfen biraz hesaplıca kullanalım. Eğer Türki
ye'de kanunlar varsa, Türkiye'de Devlet teşekkülleri 
varsa hiçbir kimseyi suçlayamayız. Ondan dolayı suç
lanacak olanlar, o kontrolü, o denetimi yapmayan 
kimselerdir. 

Burada getirebiliyor muyuz; (A) şahsı, (B) şahsı 
şunu yapmıştır. Müsamaha görüyor mu? Görmüyor. 
(A) şahsı (B) şahsı bunu yapabilir; ama Devletin ka
nunları, devletin nizamı ve devletin otoritesi bunlara 
mani olacak şekilde burada tedvin edilmiştir. O hal
de, özel sektör emniyetsiz çalışıyor demek yuvarlak 
bir laf olur, hiç kimse suçlanamaz. Emniyetsiz çalı
şan sadece özel sektör değildir, saymaya kalkarsak 
Devlet sektöründe de işçi sağlığı ve iş güvenliği yö
nünden alınması lazım geldiği halde, tüzüklerde ol
ması gerektiği halde alınmayan tedbirlerin neler ol
duğunu hiç benim saymama gerek yok, yakın tarihi
mizdeki iş hayatımıza bakabiliriz. 

Arkadaşım misal verdi, Kütahya işletmeleri dedi. 
Kütahya işletmeleri 30 seneden beri çalışan işletme
lerdir, bilhassa Gediz işletmelerinden bahsetti, kö
mürü 300 metre aşağıdan çıkarır, yıllardan beri bu 
çıkarma devam eder, Türkiye'nin pek çok yerine bu 
kömürü gönderir. Devletleştirme Kanunu çıktıktan 
sonra da bu sahaya TKİ Kurumu gelmemiştir, dev
letleştirmede acele etmemiştir. 300 metre yerin altı
na inerek o şartlarda, o dağlarda kömür çıkarmak 
TKt'nin işine gelmez. Koklaşma kabiliyeti vardır, şu 
andaki proje 1,5 milyar liradır, ilgili işletme ve ora
daki işletmeler bir araya gelmek suretiyle bir halk 
şirketi kuracaklar, 1,5 milyar lira sermayeli koklaş
ma ünitesini ve kokla beraber yan ünitelerini kura
caklar, çalışacaklar, çalışma projeleri devam etmek
tedir. Bunun öncülüğünü de MTA Enstitümüz yap
maktadır ve büyük yardım sağlamaktadır. 

Yine o sahalarda havza bazında bahsederken, çok 
yakın bildiğim ve adım adım dolaştığım yerler oldu
ğu için arz edeyim; termik santrale bir tanesinin 35 
kilometre mesafesi var, rezervi 200 bin ton. Ayvalık 
Kömür işletmesi kuş uçuşu 8 kilometre mesafe var. 
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Hüsamettin özbudak Firmasının 11 kilometre mesa
fesi var, kalınlık bir metre, 15 -25 metre toprak altı, 
ağız kömürü. 

Binaenaleyh, bu sahalara mevcut termik santral 
havzasının dışına çıkarak TKl'nin gelerek oralarda 
işletme kurması mümkün değildir, tşte misal verdi
ğim Kütahya'nın bu madenleri gibi, diğer maden sa
halarını da tek tek TKÎ Kurumu Genel Müdürlü
ğünde haritalar açılarak, mesafeler bakılarak, rezerv
ler incelenerek etüt edildi ve huzurunuza bu liste ge
tirildi. 

Esasen şahsî fikrim, tamamen, biraz evvel arz et
tiğim ve Planlama Teşkilatının termik santrallerle il
gili görüşlerini bildirirken, devletleştirmeyi öngörme
miş olmasından gelir. Mademki Planlama zamanında 
bunu öngörmemiştir, o halde termik santrallerin kö
mür emniyeti diye bir şey sözkonusu değildir, kendi
lerine verelim ve Sayın Aşkın burada konuşurken 
bahsetti, Soma'da bir firmanın bu kömürü yıllık 2,5 
milyon ton olarak taahhüt ettiğini de, daha evvel mü
racaat ettiğini de belirtmişti. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir konu daha var; TKİ buralara gelemeyeceğine 

göre, bu küçük sahalara giremeyeceğine göre Allah 
lillah aşkına bir mühendis arkadaş bendenize bir 
mektup göndermiş, çok doğrudur, bütün diğer küçük 
sahalarla ilgilidir, onun için müsaade buyurulursa 
özetini okuyayım : «... numaralı saha devletleştirme 
kapsamı içinde bulunmaktadır, 100 bin ton rezervi 
vardır, damar kalındığı 80 santimetredir, devlet ta
rafından çalıştırılmamaktadır, kömür kendi kendine 
yandığı gibi, köylüler tarafından kaçak olarak çalış
tırılmaktadır.» Eğer biz bu küçük sahaları sahipleri
ne veya bir başkasına vermediğimiz takdirde, odunu 
bulamayan, kömürü bulamayan köylü vatandaş, şe
hirli vatandaş, bu kömür sahalarına sahip çıkmaya ça
lışacak ve arkasından emin olamadığımız birtakım ka
zalar sözkonusu olacaktır ve kömür de orada yana
caktır. 

O halde, bizim yapacağımız şey çalıştıramayacağı
mız, gereği olmayan sahaların devlet tarafından de
ğil, özel sektör tarafından işletilmesi ve ondan sonra 
da kömür ihtiyacının her iki kesimce azamî surette 
karşılanması için her türlü tedbirin alınmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Esasında konu çok derinlemesine gidiyor, termik 

santraller konusu bugün henüz tartışmada değildir, 
enerji sıkıntısı dolayısıyla, ama benim kafamda tartış
ma konusudur. Niye? Çevre kirliliği dolayısıyla. Sa

yın Akküıç burada çevre kirliliğinden bahsetti ve 
Bigadiç'teki bor sahalarında biriken suyun zaman 
içerisinde suya karıştığını, Simav Çayına karıştığını 
ve denizdeki balıkları, sulama ile ilgili tarlaları peri
şan ettiğini söylediler. Hangi su bu? özel sektörün 
çalıştırdığı madenlerin suyu. 20 seneden beri burada 
devlet sektörü de maden çalıştırıyor, o su nereye gi
diyordu? O da sahanın içerisine giriyordu. 

Şimdi çevre kirliliği sözkonusu, tedbirler alınıyor, 
özel sektör de alacak, devlet sektörü de alacak, bıra
kalım onu. 

BAŞKAN — Sayın Gürel bir dakikanız var. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Peki efendim. 
Termik santraller konusunu alalım... 
A. FEHMİ KUZUOĞLU — 20 dakikadır konuşu

yor Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır hayır, Sayın Divan Üyesi ar* 

kadaşlarım gayet titizlikle takip ediyorlar. 
Buyurun. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Termik santral

ler havaya yanmış kömür dumanı çıkaracaklar. Bugün 
Türkiye'deki kömürlerin içerisinde zehirli gaz olarak 
kabul edilen ve insan hayatı için, çevre kirliliği için 
sözkonusu olan % 2,5 kükürt olduğunu düşünelim, 
karbondioksiti bir tarafa bırakalım. Termik santral
lerde kullanılacak olan 100 milyon ton kömürün 
% 2,5'unu havaya vereceksiniz, bir termik santralde 
20 milyon ton bir yılda kömür yakılacak, 20 milyon 
tonun % 2,5'unu alırsanız o bölgenin hava kirliliği
ni düşünün? Hani Sayın Hocamın dediği hava kirli
liği sadece suda mı var? Termik santraller konusu her 
zaman için tartışmalıdır. 

BAŞKAN — Evet Sayın Gürel süre dolmuştur. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başka
nım, biz bazı konularda hata ediyoruz, o hatamız da 
şu 90 tane önerge verip 90 defa çıkmıyoruz, huzuru 
işgal etmiyoruz, teşekkür ederim ikazınıza efendim, 
sağolun, teşekkürler. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim Sayın Gü
rel. 

Sayın Komisyonla, Sayın Hükümetin Sayın Genç' 
in önergeleri üzerindeki görüşlerini rica ediyorum? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHlR İLKEL — Sayın Başkan, müsaade ederseniz 
bazı konularda açıklama yapmamda yarar olacak 
efendim. 

BAŞKAN — Gayet tabiî, buyurun. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
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Bir tereddüt hâsıl oldu, şayet biz bugünkü yapı
lan santrallere yalnız kömür sahalarını ayırdık, fakat 
ileride yapılacak santraller için hiçbir garanti alma
dık, kendimizi açıkta hissediyoruz... 

Hatırlanacağı veçhile dünkü konuşmamda şuna 
işaret etmiştim, şayet hadiseye beş sene evvel el atıl-
saydt belki bu santralların kömürleri için elimizdeki 
6309 sayılı Kanunla da o kömür sahalarının sahip
lerini muayyen mukavelelerle bağlayıp santral yap
mak kabildi ve hâlâ da bu kabildir, onun için bu
rada bir risk olmadığına bilhassa işaret etmek iste
rim; ama planlanmış ve yatırımı yapılmış olan santral
ların kömürleri güvence altına alınmıştır, ileride ya
pılacak santrallar için yeni rezervler Türkiye'de bu
lunur, inşallah bulunması da lazımdır, çünkü bugün
kü rezervler zannedildiği kadar da çok değildir, bu
lunduğu zaman elimizdeki Kanun kâfi güvence vere
bilecek kadar kuvvet vermektedir Hükümete. Birin 
cisi buna işaret etmek isterim. 

İkinci konu; buradaki yapılmış olan çalışmalar
da Hükümeti temsilen TKt, Komisyon üyeleriyle be
raber gayet teferruatlı bir çalışma yapmıştır ve 35 
tane sahanın gereksiz olduğunu görmüştür. Çünkü bun
lar daha ziyade küçük sahalardır ve santrallardan 
uzaktır ve devletin işletmeleri için rantablite ver
meyecek sahalardır. Bunun için bu rakam 62'ye indi
rilmiştir. Onun için bu sebeple ve Hükümet olarak 
önergeye katılamadığımızı da bildirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Komisyon?.. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, Sayın 

Bakanın söylediklerinden bir hususu anlayamadım; 
acaba açıklayabilirler mi?.. Kusura bakmasınlar, anla
yamadım. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim; Komis
yonun görüşünü alayım... 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ORHAN CİVELEK — Sayın Başkanım, biz de öner
geye iştirak edemiyoruz efendim Komisyon olarak.. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Güray, değerli üyeler soru sormak istedi

ler; buna imkân olmadığını söylemiştim. Siz... 
S. FERİDUN GÜRAY — Bir şey sormuyorum; 

bir şey kapalı kaldı, anlayamadım yani.. 
BAŞKAN — Hangi konu kapalı kaldı?.. 
S. FERİDUN GÜRAY — Efendim, «Kömür ih

tiyacı olduğunda satın alırlar özel sektörden» gibi bir 
şey anladım. Acaba öyle mi?.. Yani yeni bir termik 
santral kurulursa, kömür yetmezse özel sektörden sa
tın alınır; bunu mu söylemek istediler?.. 

80 6 . 4 . 1983 O : 2 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANİ 
FAHİR İLKEL — Sayın Başkan, müsaade eder mi
siniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Evet, onu söyledim. Şunu da tek
rar söylemek isterim ki, özel sektörün yapacağı üre
tim gayet mantıkî fiyatlarla da satılabilir ve kendi
lerine de çok önemli miktarlarda da kâr bırakabilir. 
Bunun böyle bilinmesinde de yarar vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Genç, önergelerinizin hepsini birden değer

lendireceğim. Tek tek... 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, şöyle; isterse

niz yani il ve ilçe isimlerini saymak suretiyle açıkla
ma yapmak istemiyorum, isterseniz... 

BAŞKAN — Ben önergelerinizden... 
KAMER GENÇ — Tek tek o şekilde müsaade 

ederseniz oylarsanız daha iyi olur yani. 
BAŞKAN — Şimdi... 
KAMER GENÇ — Yedi tane önergem var; Ba

lıkesir Merkez, Dursunbeyli, kaza numaraları var; 
onu okumaya gerek yok. Tek tek oylarsanız daha 
iyi olur efendim. 

A. AVNt ŞAHIN — Sayın Başkan, usul hak
kında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, usul hakkında... 
A. AVNt ŞAHIN — önergelerin hepsi önerge

ler manzumesidir. Sayın Komisyon ve Hükümet hiç
birisine katılmadığına göre herhalde hepsini birden oy
lamanızın bir mahzuru olmasa gerektir. 

BAŞKAN — Evet... 
KAMER GENÇ — Her önergenin bir özelliği var 

efendim. 
BAŞKAN — Şimdi Sayın Genç, siz önergeler üze

rinde açıklama yaparken bu yerleri teker teker be
lirttiniz, tutanaklara geçti. Bunları tekrar etme zaman 
kaybı olur. Binaenaleyh, önergeler kabul edilirse za
ten belirttiğiniz yerler girecektir bu maddeye, kabul 
edilmediği takdirde esasen hepsi çıkacaktır. Onun 
için... 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, affeder
siniz; ben biraz evvel dışarı çıkmıştım; bir sayın üye 
konuşurken ismimden bahsederek sataşmada bulun
muş... (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Yok, böyle bir şey yok Sayın Ak-
kılıç... 

MAHMUT AKKILIÇ — Müsaade eder misiniz?.. 
BAŞKAN — Hayır, hayır sataşma yok; sizin gö

rüşünüzü aynen teyit ettiler, yok öyle bir şey. 
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MAHMUT AKKILIÇ — Zaptı okuyun; zaptı 
okuduktan sonra cevap vermeye hakkım doğar... 

BAŞKAN — Ama Sayın Akkılıç, sizi tasdik et
tiler, sizi teyit ettiler. O itibarla cevap verilecek bir 
konu yok. 

MAHMUT AKKILIÇ — Peki efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Değerli üyeler; 
Sayın Genc'in önergelerine Sayın Komisyon ve 

Sayın Hükümet katılmıyorlar. Önergelerin dikkate 

alınması konusunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... önergelerin dikkate alınması 
kabul edilmemiştir. 

Değerli üyeler; 
Bundan sonra kalan önergeleri tetkike yarın de

vam edeceğiz; çünkü zamanımız o önergeleri oku
maya ve kararlarınızı almaya müsait değil. 

Bu itibarla 7 Nisan 1983 Perşembe günü saat 
14.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.55 

. . .< . . . . i>m<( 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

80 inci BİRLEŞİM 
6 Nisan 1983 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 
(1) Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 
3. OYLAMASİ YAPILACAK İŞLER 
4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

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

denleri İle 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. 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 İmtihan Hakkı Verilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporları. 
(2/25) (S. Sayısı : 109 ve 109'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi : 27.12.1982) 

(6) Danışma Meclisi Cyesi Necmettin NARLI-
OGLU ve 11 aricadaşının, 5434 Sayılı Tüddye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe 
- Plan Komisyonu Raporu. (2/40) (S. Sayısı : 164) 
(Dağıtana tarihi : 8.7.1982) 

(7) Danışma Meclisi Üyesi Şener AKYOL ve 
80 arkadaşınım, Adalet Memurlarına Tazminat Veril
mesine Daıir Kamun Teklifi 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, İçişleri 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 İşleri 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 içme 
Suları Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları. (1/550) (S. Sayısı : 
292) (Dağıtma tarihi : 7.1.1983) 

(12) 6.1.1982 Tarih ve 2576 Sayılı Bölge idare 
Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkeme
lerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan ve Adalet Komisyonu raporları. (1/462) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 11.1.1983) 

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

(14) Danışma Meclisi Üyesi Alâeddin AKSOY ve 
17 arkadaşının, Kütahya İli Altıntaş İlçesi Dumlu-
pınar Bucağında, Dumlupınar Adı ile Bir İlçe Ku-



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

X (17) Hacettepe Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesaibına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1970 Bütçe Yık Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu. (1/220) (S. Sayısı : 278) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (18) Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/242) (S. Sayısı : 279) 
(Dağıitma tarihi: 31.12.1982) 

X (19) Hacettepe Üniversitesi 1972 Yılı Kesin
hesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Da
ir Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üniver
sitesi 1972 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/254) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma 
tarihi: 31.12.1982) 

X (20) Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/282) (S. Sayısı : 281) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (21) Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta-

(X) Açık oylama., 
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î 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 

Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
I 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 
I Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 

Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
I Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta-
j sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme 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 : 21.1.1983) 

I (25) Belediye Suçlarına ilişkin Ceza Hükümleri 
| Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sos

yal işler ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/564) (S. Sayısı : 308) (Dağıt
ma tarihi : 27.1.1983) 

(26) 5.1.1961 Tarihli ve 224 Sayılı Sağlık Hiz-
j metlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanunun De

ğişik 20 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka-
I 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 
I Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun Bazı Madde-
I 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-

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



(29) Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden Yüz-
seksenalitılbin Dörtyüzkırkbir Metrekarelik Kısmının 
Satılması Hakkında Kanun Tasarıısı ve Tarım ve Or-
maın, Köy İşjleri ve Kooperatifler ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, Imaır ve iskân, Turizm ve Tanıtma komis
yonları raporları. (1/551) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma 
tarihi: 1.2.1983) 

(30) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Alötıler Hakkında Kanun iile Türfk Ceza Kanu
nunun 264 üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silah
lar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletle
rin Teslimi Hakkında 2395 Sayılı Kanuna Bir Ek Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru. (1/583) (S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1983) 

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

(32) 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetlileri' iç Hizmet Kanununun 34 üncü Mad-
desıiınin (d) Fukrasınııın Değiştirilmesine ve 43 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Blclenmesıinıe ilişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri 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 ilişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal işler 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 işler ve Sağlık ve Sosyal işler Ko
misyonları raporları. (1/561) (S. Sayısı : 331) (Da
ğıtma tarihi : 9.2.1983) 

(35) Danışma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK 
ve 10 arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliği Mülkiye
tindeki Bir Kısım Arazinin Hazineye ve Gazi Üni
versitesine Devredilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler ve Ba
yındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (2/80) (S. Sayısı : 334) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1983) 
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l (36) 9.12.1982 Tarihli ve 2761 Sayılı 1983 Malî 
Yılı Bütçe Kanununun 28 inci Maddesinin (B) fık
rasına Bir Bent Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı 
ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/626) (S. Sa
yısı : 337) (Dağıtma tarihi : 23.2.1983) 

(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 : 

I 339) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 
(39) Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven

lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERStN'in, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılanların Kurabile
cekleri Dernekler Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 

i Savunma, içişleri 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, içişleri 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 işler 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 işler 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 İskân, 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 işler, 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 
Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm ve Ta
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
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, îmar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu, 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(48) 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve 
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 
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 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanu
nun 2 nci Maddesinin (A) 1 inci Bendi ile Aynı Mad
denin (D) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (2/89) (S. Sayısı ; 355) (Dağıtma 
tarihi : 23.3.1983) 

(51) 3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 
Tarihli ve 2768 sayılı Kanunların Başlıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu. (1/627) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1983) 

(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
sına Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu 
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 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/97) (S. Sayısı : 
365) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(55) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın 
Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma 
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
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) 
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TC 
Danışma Meclisi 

Anayasa Komisyonu 
Sayı : 44 

19 Nisan 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçtüzüğümüzün 46 ncı maddesi uyarınca, Komisyonumuzun 5 Ekim 1982 - 5 Nisan 1983 tarihleri ara
sında, «Komisyonlar Bültenine» esas olmak üzere, çalışma ve iş durumlarını gösterir formun ilişikte sunul
duğunu saygı ile arz ederim. 

Prof, Dr. Orhan ALDIK AÇTI Y.-
Danışma Meclisi 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

Tasan 
Teklif 
Rapor 
Tezkere 

TOPLAM 

ANAYASA KOMİSYONU 
5 Ekim 1982 - 5 Nisan 1983 Tarihine Kadar 

İş Durumunu Gösterir Tablo 
(III) 

Adedi 
Komisyonda 

Sonuçlanan Kalan 

No. 

KOMİSYONDA KALAN TASARI VE TEKLİFİN 

Ö z e t i işlem 

Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısı. Çalışmalar devam ediyor. 
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TC 
Danışma Meclisi 

Anayasa Komisyonu 
Sayı : 44 

19 Nisan 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

içtüzüğümüzün 46 ncı maddesi uyarınca, Komisyonumuzun 5 Ekim 1982 - 5 Nisan 1983 tarihleri arasın
da, «Komisyonlar Bültenine» esas olmak üzere, çalışma ve iş durumlarını gösterir formun ilişikte sunuldu
ğunu saygı ile arz ederim. 

Prof. Dr. Orhan ALDIK AÇTİ 
Danışma Meclisi 

Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonu Başkam 

ANAYASA VE ADALET KARMA KOMİSYONU 
5 Ekim 1982 - 5 Nisan 1983 Tarihine Kadar 

İş Durumunu Gösterir Tablo 
(m) 

Tasarı 
Teklif 
Rapor 
Tezkere 

Adedi 
Komisyonda 

Sonuçlanan Kalan 

TOPLAM 
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Bütçe 

TC 
Danışma Meclisi 

Plan Komisyonu Başkanlığı 
Sayı : 221/613 

6 Nisan 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 1 Nisan 1983 tarih 06-3588 sayılı yazınız; 
ilgi yazınızla Komisyonlar Bültenine esas olmak üzere istenilen formlar yazımız ekinde sunulmuştur. 
Saygılarımla arz ederim. 

Dr. Tandoğan TOKGÖZ 
Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU 
5 Ekim 1982 - 5 Nisan 1983 Tarihine Kadar 

tş Durumunu Gösterir Tablo 
(IID 

Tasarı : 
Teklif : 
Rapor : 
Tezkere : 

TOPLAM : 

, 
Adedi 

77 
26 
— 
— 

103 

Sonuçlanan 

61 
12 
— 
— 

73 

Komisyonda 
Kalan 

16 
14 
— 

• — 

30 

No. 

1/492 

1/142 
1/575 

1/588 

1/581 

KOMISYONDA KALAN TASARI VE TEKLIFIN 

Ö z e t i 

Devlet Tanıtma Teşkilatı Kurulması Hakkında Kanun Hük
münde Kararname (Bütçe - Plan Kom.) 
Kamu Konutları Kanun Tasarısı (Malî İşler) 
Devlet Tanıtma Teşkilatı Kurulması Hakkında 46 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu Maddesinin Birinci 
Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Ka
rarname. (İçişleri Komisyonu) 
5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. (Bütçe - Plan Komis
yonu) 
5 Haziran 1935 Tarihli ve 2762 Sayılı Kanunun 27 nci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine ve 29 uncu Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı. (Malî İşler Komisyonu) 

İşlem 

Beklemede. 
Beklemede. 

Beklemede. 

Beklemede. 

Beklemede. 
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No. Ö z e t i îşlem 

1/616 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.Q Emekli Sandığı Kanunu
nun Bazı Madde ve Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı. (Bütçe - Plan Komisyonu) 

1/617 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 
(Bütçe - Plan Komisyonu) 

1/621 Bakanlıkların Yeniden Düzenlenmesi ve Çalışma Esaslarına 
İlişkin 27.2.1982 Tarihli ve 8/4334 Sayılı Kararnameye Bağlı 
«Merkez Kuruluşu Hizmet Birimleri» ile 27.2.1982 Tarihli ve 
8/4337 Sayılı Kararnameye Bağlı Kadro Cetvellerinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. (Büt
çe - Plan Komisyonu) 

1/625 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı İmar ve İskân Bakanlığı Kuru
luş ve Vazifeleri Hakkında Kanunun Ek 1 inci Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (İmar ve İskân Komis
yonu) 

1/632 Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu Tasarısı. 
(İçişleri Komisyonu) 

1/641 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık Basımevi Döner 
Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı. (Bütçe - Plan 
Komisyonu) 

1/652 5441 Sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname. (Millî Eğitim 
Komisyonu) 

1/653 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuru
luşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararname. (Millî Eğitim Komisyonu) 

1/650 Devlet Memurluğuna Giriş Sınavı Fonu Kanunu Tasarısı. (Ma
lî İşler Komisyonu) 

1/612 10.2.1954 Tarihli ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. 
(Malî İşler Komisyonu) 

1/559 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 
12 nci Maddesinin II İşaretli Fıkrasına (o) Bendinin Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı. (Bütçe - Plan Komisyonu) 

Alt Komisyonda. 

Alt Komisyonda. 

Beklemede. 

Gündemde. 

Beklemede. 

Çıktı, raporu yazılmaktadır. 

Beklemede. 

Beklemede. 

Beklemede. 

Alt Komisyonda. 

Alt Komisyonda. 

TEKLİFLER 

2/29 Danışma Meclisi Üyesi Turhan GÜVEN ve 16 Arkadaşının 
5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Değişik 41 inci 
'Maddesine Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. (Büt
çe - Plan Komisyonu) Alt Komisyonda. 
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No. : ö z e t i işlem 

2/39 Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜNDAR ve 19 Arka
daşının 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 8.7.1971 
Tarih ve 1425 Sayılı Kanunla Eklenen 1.6.1976 Tarih ve 2665 
Sayılı Kanunla Değişik Ek 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine iliş
kin Kanun Teklifi. (Bütçe - Plan Komisyonu) 

2/56 Danışma Meclisi Üyesi Halil GELENDOST ve 14 Arkadaşının 
5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. (Bütçe - Plan 
Komisyonu) 

2/73 Danışma Meclisi Üyesi Nurettin ÂYANOĞLU ve 16 Arkada
şının 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. (Bütçe - Plan 
Komisyonu) 

2/83 Millî Güvenlik Konseyi Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA'nın 
«Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu» Kanun Teklifi. (Mil
lî Eğitim Komisyonu) 

2/90 Danışma Meclisi Üyesi M. Velid KORAN ve 48 Arkadaşının 
Kamu Kuruluşlarınca Kızılay'a Yardım Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi. (Bütçe - Plan Komisyonu) 

2/88 Danışma Meclisi Üyesi Şadan TUZCU ve 27 Arkadaşının, 
2487 Sayılı Toplu Konut Kanununun 10 uncu Maddesinin 
1 inci Fıkrası (a) Bendi ile Aynı Maddenin 2 nci Fıkrasını De
ğiştiren Kanun Teklifi. (Bütçe - Plan Komisyonu) 

2/86 Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUNOĞLU ve 48 Arkada
şının, Türkiye İhracat Kredi Sigortası Kurumu Kanun Tekli
fi. (İktisadî İşler Komisyonu) 

1/102 Danışma Meclisi Üyesi Falhri ÖZTÜRK ve 9 Arkadaşının, 5434 
Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kânununa Bir Ek Madde Eklenme
sine Dair Kanun Teklifi. (Bütçe - Plan Komisyonu) 

2/98 Danışma Meclisi Üyeleri Feridun Şakir ÖĞÜNÇ, Mustafa 
ALPDÜNDAR, Vahap GÜVENÇ ve 69 Arkadaşının, «İş
sizlik Sigortası Yasa Teklifi» (Sağlık İşler Komisyonu) 

2/43 Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCIOĞLU ve 37 Ar
kadaşının, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa 2595 Sa
yılı Kanunla Eklenen Geçici 9 uncu Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi. (Bütçe - Plan Komisyonu) 

Alt Komisyonda. 

Beklemede. 

Alt Komisyonda. 

Gündemde. 

Beklemede. 

Beklemede. 

Alt Komisyonda. 

Alt Komisyonda. 

Beklemede. 

Beklemede. 
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No. : Ö z e t i İşlem 

2/44 Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCIOĞLU ve 34 Ar
kadaşının, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 2595 Sa
yılı Kanunun 1 inci Maddesiyle Değiştirilen 43 üncü Maddesi
nin (B) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi. 
(Bütçe - Plan Komisyonu) Beklemede. 

2/108 Danışma Meclisi Üyesi İbrahim BARANGlL ve 16 Arkadaşı
nın, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa Geçici Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi .('Bütçe - Plan Ko
misyonu) Beklemede. 

2/109 Danışma Meclisi Üyesi İbrahim BARANGlL ve 9 Arkadaşı
nın, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa Geçici Üç 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi. (Bütçe - Plan Ko
misyonu) BeklemedCi 
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TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Sayı : 163 

14, Nisan 1983 

Konu : Komisyonun, iş durumunu bildirir çizelge hakkında^ 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 1 Nisan 1983 tarih ve Kanunlar Md. 06-5588 sayılı yazınız., 
Komisyonumuza 5 Ekim 1982 tarihinden 5 Nisan 1983 tarihine kadar gelmiş bulunan tasarı ve teklifler ile 

iş durumunu bildiren liste ekte sunulmuştur. 
Saygılarımla arz ederim. 

M. Fevzi UYGUNER 
Adalet Komisyonu Başkanı 

ADALET KOMİSYONU 
5 Ekim 1982 - 5 Nişan 1983 Tarihine Kadar 

İş Durumunu Gösterir Tablo 
(IID 

Tasarı 
Teklif 
Rapor 
Tezkere 

TOPLAM 

Adedi 

; • 52 
: 23 

: 25 

Sonuçlanan 

31 
15 

24 

Komisyonda 
Kalan 

21 
8 

1 

100 70 30 

No. : 

1/552 

1/603 

1/605 

1/630 

1/634 

KOMİSYONDA KALAN TASARI VE TEKLİFİN 

Ö z e t i 

Farmasotüc ve Tıbbî Müstahzar, Madde Malzeme ve Preparat 
ile Bunların îmal Edildiği Yerlere İlişkin Kanun Tasarısı, (Esas 
Kom. Sağlık İşler) 
Meslek Kademeleri ve Her Kademenin Unvan, Yetki ve So
rumlulukları ile İlgili Kanun Tasarısı. (Esas Kom. Millî Eğitim) 
9.5.1965 Tarihli ve 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı. (Esas Kom. Malî İşler) 

Sanayi Mamullerinin Kalite Denetimi Hakkında Kanun Tasa
rısı. (Esas Kom. İktisadî İşler) 
Çevre Kanunu Tasarısı. (Esas Kom. Sağlık İşler) 

İşlem 

Görüşmeler devam ediyor. 

Görüşülmedi, 

Görüşülmedi. 

Görüşülmedi. 
Görüşülmedi. 
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No. Ö z e t i îşlem 

1/127 Enerjinin Korunması ve Tasarruflu Kullanılması Hakkında 
Kanun Tasarısı. (Esas Kom. İktisadî İşler) 

1/645 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Ek Birinci Mad
desine 17.3.1982 Tarih ve 2638 Sayılı Kanunla Eklenen İkinci 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, 

1/649 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 131 inci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 

Görüşülmedi. 

12.4.1983 günlü Komisyon günde
minde. 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışiş
leri Komisyonundan görüş bekle
niyor. 

Görüşülmedi^ 

Görüşülmedir 
Görüşmeler devam ediyor. 
Görüşmeler devam ediyor. 

Görüşmeler devam ediyor. 

1/654 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanun Tasarısı. (Esas Kom. 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri) Görüşülmedi? 

1/633 8.6.1942 Tarihli ve 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İn
hisarı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Mad
deler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı. (Esas Komisyon 
Malî İşler) 

1/655 Türk Bayrağı Kanunu Tasarısı. (Esas Kom. Millî Savunma, İç
işleri ve Dışişleri) 

1/580 Îpekböcekçiiiği Kanunu Tasarısı. (Esas Kob. Tarım ve Orman) 
1/608 Arıcılık Kanunu Tasarısı. (Esas Kom. Tarım ve Orman) 

1/586 Türk Sivil Havacılık Kanun Tasarısı. (Esas Kom. Bayındırlık 
ve Ulaştırma) 

1/457 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkın
da 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hüküm
lerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler 
Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (K.H.K.40) 
(Esas Kom. Malî İşler) Görüşülmedi. 

1/466 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hak
kında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 12 nci 
Maddesine Bir Fıkra ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Ek
lenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (K.H.K.42) 
(Esas Kom. Malî İşler) Görüşülmedi. 

1/472 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bazı Maddeler Ek
lenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (K.H.K.43) 
(Esas Kom. Malî İşler) Görüşülmedi 

1/487 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hak
kında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Madde
ler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (K.H.K.45) 
(Esas Kom. Malî İşler) Görüşülmedi. 

1/540 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hak
kında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Madde
ler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 
(K.H.K.48) (Esas Kom. Malî İşler) Görüşülmedi. 
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No. : Ö z e t i İşlem 

1/577 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin 'işlemleri Hakkın
da 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Ek
lenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname. (K.H.K.50) 
(Esas Kom. Malî İşler) 

1/591 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkın
da 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname. (K.H.K. 
52) (Esas Kom. Malî İşler) 

2/1 Danışma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK ve 9 Arkadaşının, 
Türk Hukuk Mevzuatının Düzenlenmesine İlişkin Kanun Tek
lifi. 

2/67 Danışma Meclisi Üyesi Abbas GÖKÇE ve 87 Arkadaşının, 
Memurların Yargılanmaları Hakkında Kanun Teklifi. 

2/75 9.7,1956 gün ve 6785 Sayılı İmar Kanunu ile Bu Kanunun 
Bazı Maddelerini Değiştiren 11.7.1972 gün ve 1605 Sayılı Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi, 

2/82 Danışma Meclisi Üyesi Abbas GÖKÇE ve 11 Arkadaşının, 
Türk Ceza Kanununun 574 üncü Maddesinin İkinci Fıkrası
nın Değiştirilmesi ve Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
8 inci Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. 

2/86 Danışma 'Meclisi Üyesi Bahtiyar Uzunoğlu ve 48 Arkadaşı
nın, Türkiye İhracat Kredi Sigortası Kurumu Kanun Teklifi. 
(Esas Kom. İktisadî İşler) 

2/98 Danışma Meclisi Üyeleri Feridun Şakir ÖĞÜNÇ, Mustafa 
ALPDÜNDAR, Vahap GÜVENÇ ve 63 Arkadaşının, İşsizlik 
Sigortası Yasa Teklifi. (Esas Kom. Sağlık ve Sosyal İşler) 

2/103 Danışma Meclisi Üyesi Türe TUNÇBAY ve 27 Arkadaşının, 
Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usul
leri Hakkında Kanunun 1, 2, 6, 7, 8, 14, 27, 30 ve Küçüklere 
Mahsus Tevkif evleri Başlıklı 37 nci Maddesi ile Geçici ikinci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi. 

2/105 Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi Bayer ve 19 Arkadaşı
nın, Kara Avcılığı Kanunu Teklifi. (Esas Kom. Tarım ve Or
man) 

3/533 Hıdır Aslan Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi. 

Görüşülmedi. 

Görüşülmedi. 

Hükümetten gelecek yasa tasarısı 
ile birleştirilerek görüşülmek üze
re bekliyor. 

Hükümetin mütalaası bekleniyor. 

Görüşülmedi. 

Hükümetin mütalaası bekleniyor. 

Görüşülmedi. 

Görüşülmedi. 

Hükümetin mütalaası bekleniyor. 

Görüşülmedi. 

7.4.1983 günlü Komisyon günde
minde. 



TC 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Sayı : 118 

Konu : Komisyonlar Bülteni Hakkında. 

11 Nisan 1983 

DANIŞMA İMECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 1.4.1983 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 06-3588 sayılı yazınız.) 
Danışma Meclisi İçtüzüğünün 46 ncı maddesi uyarınca hazırlanan Komisyonumuzun çalışma ve iş du

rumunu gösteren form ilişikte gönderilmiştir. 
Bilgilerinizi rica ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 

Komisyonu Başkanı 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU 
5 Ekim 1982 - 5 Nisan 1983 Tarihine Kadar 

İş Durumunu Gösterir Tablo 
(IH) 

Tasarı 
Teklif 
Rapor 
Tezkere 

TOPLAM 

Adedi 

42 
13 

— 

Sonuçlanan 

24 
6 

— 

Komisyonda 
Kalan 

18 
7 

— 

55 30 25 

No. 

KOMİSYONDA KALAN TASARI VE TEKLİFLER 

Ö z e t i 

2/70 İllerde Merkez İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi. 

2/79 Ticaret Vekâleti Teşkilat ve Vazifelerine Dair 3614 Sayılı Ka
nuna Ek 21.6.1943 Tarih ve 4442 Sayılı Kanunun 3 üncü Mad
desinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Ka
nun Teklifi, 

2/96 Türkiye Muhtarlar Federasyonu Kuruluş, Görev ve Yetkileri 
Hakkında Kanun Teklifi.! 

2/106 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 un
cu Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi. 

işlem 

Gündeme girebilir. 

Gündeme girebilir. 

Gündeme girebilir. 

11.4.1983 tarihli gündemde. 
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No. Ö z e t i İşlem 

2/110 

2/99 

2/94 

1/647 

1/479 

1/116 
1/477 
1/589 
1/608 

1/660 

1/623 

1/665 

1/663 

1/657 

2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanu
nun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi. 
15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununun 25.2.1981 
Tarih ve 2418 Sayılı Kanunla Değişik 13 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi. 

15.7.1950 Tarih ve .5682 Sayılı Pasaport Kanununun 14/A 
Maddesinin 3 ve 4 üncü Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Sos
yal Güvenlik Hakkında Anlaşma ve Eki Nihai Protokol'un 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün Yeniden Teşkilatlanması Mo
dern Silah, Araç ve Gereçlerle Donatılması ve Konut Yapımı 
Amacıyla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne Ge
lecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişme Yetkisi Verilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı. 
Karayolları Trafik Kanun Tasarısı. 
Sivil Savunma Kanun Tasarısı. 
Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı. 
18 Ağustos 1918 Tarihli 2507 Sayılı Denizcilik Yüksekokulu 
Kanununun 3 üncü Maddesi ile 8 inci Maddesinin İkinci Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyet Hükü
meti Arasında Deniz ve Hava Taşımacılığından Sağlanan Ge
lirlerin Çifte Vergilendirilmesini Önleme Anlaşmasının Onay
lanmasına Dair Kanun Tasarısı. 
27 Temmuz 1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Bazı Fıkralar ile Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı.) 
Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Hukukî 
ve Ticarî Konularda Adlî Kararların Tanınması ve Yerine 
Getirilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
Silahlı Kuvvetler Yükseköğretim Kanunu Tasarısı. 

Yurt Yüzeylerinde Görülen Veya Ele Geçirilen Şüpheli Ci
simlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun Tasarısı. 

11.4.1983 tarihli gündemde. 

Gündeme girebilir, 

Malî İşlerden görüş bekleniyor. 

Gündeme girebilin 

1/661 Millî Savunma Yükümlülüğü Kanunu Tasarısı. 

1 /654 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Tasarısı. 

Gündeme girebilir. 
Gündemde. 
Gündeme girebilir. 
Gündeme girebilir. 

Gündeme girebilir. 

Gündeme girebilir. 

Gündeme girebilir. 

Gündeme girebilir. 
Millî Eğitim ve Bütçe - Plan Ko
misyonlarından görüş bekleniyor. 

Adalet, Bayındırlık, Ulaştırma ve 
Malî İşler komisyonlarından gö
rüş bekleniyor. 
Adalet Komisyonundan görüş bek
leniyor. 
Adalet Komisyonundan görüş bek
leniyor. 
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No. Ö z e t i îşlem 

1/575 Devlet Tanıtma Teşkilatı Kurulması Hakkında 46 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu Maddesinin Birinci Fık
rasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname. 

1/492 Devlet Tanıtma Teşkilatı Kurulması Hakkında Kanun Hük
münde Kararname. 

1/655 Türk Bayrağı Kanunu Tasarısı. 

1/632 Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu Tasarısı. 

1/154 Ülkelerinde Statüleri Uluslararası Antlaşmalarla Belirlenmiş 
Müslüman - Türk Azınlıklara Yönelik Uygulamalara Karşı 
Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun Tasarısı. 

1/134 Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Sosyalist Arap Halk Cemahiri-
yesi Arasında Ortak Holding Şirketi Kurulması Hakkındaki 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı. 

ıBütçe - Plan Komisyonundan gö
rüş 'bekleniyor. 

Bütçe - Plan Komisyonundan gö
rüş 'bekleniyor. 
Adalet Komisyonundan görüş bek
leniyor. 
Bütçe - Plan Komisyonundan gö
rüş bekleniyor. 

Komisyonda bekliyor. 

Komisyonda bekliyor. 
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TC 
Danışma Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No. : 487 

5 Nisan 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 1 Nisan 1983 gün ve 06-3588 sayılı yazınız: 
5 Ekim 1982 - 5 Nisan 1983 tarihine kadar iş durumunu gösterir tablo ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz olunur. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUN 
5 Ekim 1982 - 5 Nisan 1983 Tarihine Kadar 

İş Durumunu Gösterir Tablo 
(HD 

Tasarı 
Teklif 
Rapor 
Tezkere 
Görüş 

TOPLAM 

Adedi 

15 
5 

28 

Komisyonda 
Sonuçlanan Kalan 

12 
2 

2 ! 

No. : 

1/579 
1/652 

1/653 

KOMİSYONDA KALAN TASARI VE TEKLİFİN 

Ö z e t i 

Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanun Tasarısı. 
5441 Sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname. 
1309 Sayıl|ii Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kurulu
şu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararname, 

İşlem 

Raporu yazılıyor. 

Komisyonda. 

Komisyonda. 
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No. : Ö z e t i İşlem 

2/83 Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üye
si Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA'nın Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu Teklifi. 

2/93 4 Kasım 1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
nun 58 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklif i. 

2/81 Yükseköğrenim Teşkilatı Hakkındaki 41 Numaralı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesine 
İlişkin; Kanun Teklifi. 

1/642 Atatürk Kültür Merkezi Alanı İçerisinde Yer Alacak Bütün 
Tesis ve Alanların Yönetimi Hakkında Kanun Tasarısı. 

Komisyonda. 

Komisyonda. 

Komisyon gündeminde. 

Komisyonda. 
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TC 

Danışma Meclisi 
Malî İşler Komisyonu 

Sayı : 37 
4 Nişan 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 1 Nisan 1983 tarih ve 06-3588 sayılı yazınız. 
İçtüzüğümüzün 46 ncı maddesi uyarınca 5 Ekim 1982 - 5 Nisan 1983 sonu itibariyle Komisyonumu

zun çalışma ve iş durumlarını gösterir liste ilişikte sunulmuştur. 
Saygılarımla. 

Hilmi SABUNCU 
Malî İşler Komisyonu Başkanı 

MAL! İŞLER KOMISYONU 
5 Ekim 1982 - 5 Nisan 1983 Tarihine Kadar 

İş Durumunu Gösterir Tablo 

(IID 

Tasarı 
Teklif 
Rapor 
Tezkere 

TOPLAM 

Adedi 

: 23 
: 3 
: 12 
: 

Sonuçlanan 

12 
1 

— 
— 

Komisyonda 
Kalan 

11 
2 

— 
— 

26 13 13 

No. : 

KOMİSYONDA KALAN TASARI VE TEKLİFİN 

Ö z e t i 

1/142 Kamu Konutları Kanun Tasarısı. 
Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkın
da 12 adet K.H.K, 

1 /42 Katma Değer Vergisi Kanun Tasarısı. 
1/45 Yeminli ve Serbest Malî 'Müşavirlik Kanun Tasarısı. 
1/553 Kamu Görevlileri ile İlgili Mal Bildirimi Kanun Tasarısı.. 
1/581 5 Haziran 1935 Tarihli ve 2762 Sayılı Vakıflar Kanununun 

27 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve 29 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı. 

1/605 Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun Bazı Maddelerinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. 

1/612 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. 

İşlem 

Komisyonda^ 

Komisyonda^ 
Komisyonda, 
Komisyon gündeminde. 
Komisyonda^ 

Komisyonda; 

Komisyonda^ 

Komisyon gündeminde. 

Banker K.H.K.leri : 1/129, 1/146, 1/187, 1/446, 1/457,, 1/466, 
1 /472,, 11487^ 1 /540h 1 /577, 1 /591t 1/611, 
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No. : ö z e t i İşlem 

1/631 

1/633 

1/650 
2/16 

2/104 

2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş Faizli Hazine Tah
villeri İhracına Dair Kanun ile Ek ve Değişikliklerinin Yürür
lükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı. 

8.6.1942 Tarihli ve 4250 Sayılı İspirto ve ispirtolu İçkiler İn
hisarı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Mad
deler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı. 
Devlet Memurluğuna Giriş Sınavı Fonu Kanunu Tasarısı. 
Danışma Meclisi Üyesi Lütfullah TOSYALI ve 9 Arkadaşı
nın, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi. 

Danışma Meclisi Üyesi Lütfullah TOSYALI ve 14 Arkadaşı
nın, 1319 Sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 1610 Sayılı Kanun
la Değiştirilen 15 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi.. 

Komisyonda. 

Komisyonda. 
Komisyonda. 

Komisyonda. 

Komisyonda 
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TC 
Danışma Meclisi 

İktisadî işler Komisyonu 
(Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, 14 Nisan 1983 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar) 
Sayı : 110 

Konu : Komisyonun çalışma ve iş durumları Hak. 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlği : 1 Nisan 1983 gün ve Kanunlar Md. 06-3588 sayılı yazıları., 
Danışma Meclisi Komisyonlarının çalışma ve iş durumlarını gösterir «Komisyonlar Bültenine» esas olmak 

üzere düzenlenen form ilişikte sunulmuştur, 
Bu formun 5 Ekim 1982 - 5 Nisan 1983 sonu itibariyle hazırlanmış olduğunu arz ederim. 
Saygılarımla. 

Nuri ÖZGÖKER 
iktisadî îşler Komisyonu Başkanı 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU 
5 Ekim 1982 - 5 Nisan 1983 Tarihine Kadar 

İş Durumunu Gösterir Tablo 
(m) 

Adedi 

15 
5 
7 
6 

Sonuçlanan 

6 
1 

— 
— 

Komisyonda 
Kalan 

9 
4 
6 

— 

Tasan 
Teklif 
Rapor 
Tezkere 

TOPLAM : 33 7 19 



No. : 

1/25 
1/33 

İ/120 

1/121 

1/122 

1/127 

— 19 — 
KOMİSYONDA KALAN TASARI VE TEKLİFİN 

ö z e t i 

Devlet İhale Kanunu Tasarısı. 
27.5.1939 Tarih ve 3614 Sayılı Ticaret Vekâleti Teşkilat ve 
Vazifelerine Dair Kanuna Ek Kanun Tasarısı. 

618 Sayılı Limanlar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Dört Ek Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı. 
492 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanuna 
Dört Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 
6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı. 

Enerjinin Korunması ve Tasarruflu 
Kanun Tasarısı. 

Kullanılması Hakkında 

İşlem 

Üzerinde çalışmalar devam ediyor. 

Danışma Meclisi Genel Kurulun
da Komisyon tarafından geri alın
mış olup Ticaret Bakanlığının gö
rüşü beklenmektedir, 

NOT : 6762, 4922 ve 618 sayılı 
kanunlar bir paket halinde üçü bir 
arada ele alınmaktadır. Başbakan
lık Deniz Müsteşarlığından gelecek 
ilgili yazı üzerine gündem tespiti 
yapılacaktır. 

11.3.1983 tarihli yazımızla Ada
let Komisyonundan görüş isten
miş olup, cevap beklenmektedir. 

1/455 3202 Sayılı T.C. Ziraat Bankası Kanununun 30, 33 ve 47 nci 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bazı Hükümlerin Kal
dırılmasına Dair Kanun Tasarısı. 

1/614 22.6.1956 Tarih ve 6747 Sayılı Şeker Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı. 

1/630 Sanayi Mamullerinin Kalite Denetimi Hakkında Kanun Ta
sarısı, 

Başbakanlığın 16.3.1983 tarihli ve 
K.K.T.D. 18/103-68/03301 saydı 
yazıları gereğince ve ayrıca Ko
misyonda alınan karara istinaden 
görüşülmesi ertelenmiştir. 

14.4.1983 günü 47 nci Birleşimde 
görüşülerek kabul edildi. 

25.2.1983 tarihli yazımızla Adalet 
Komisyonundan görüş istendi. 

2/72 Danışma Meclisi Üyeleri Osman YAVUZ, Nazmi ÖNDER ve 
35 Arkadaşının, 3202 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun 30 uncu Maddesini Değiştiren, 2227 Sayılı 

. Kanunun 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi. 

Başbakanlığın 16.3.1983 tarihli ve 
K.K.T.D. 18/103-68/03301 sayılı 
yazılarına istinaden ve ayrıca Ko
misyonda alınan karar gereğince 
görüşmeler ertelenmiştir. 
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No. : Ö z e t i 

2/86 Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUNOĞLU ve 48 Arka
daşının, Türkiye İhracat Kredi Sigortası Kanun Teklifi. 

2/100 Danışma Meclisi Üyesi Hayati GÜRTAN ve 12 Arkadaşının, 
132 Sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi. 

İşlem 

Başbakanlık K.K.T.D. 31.3.1983 
tarihli ve 18/103-84/03639 sayılı 
yazılarına istinaden teklifin şimdi
lik bekletilmesi istenmektedir. 

13.4.1983 tarihinde 46 ncı Birle
şimde görüşülerek kabul edilmiştir. 

2/101 Danışma Meclisi Üyesi İmren AYKUT ve 13 Arkadaşının, 
Konut Kiralarında Yirmidört Ay Süre ile Değişiklik Yapılma
yacağına Dair Kanun Teklifi. 

18.4.1983 günü görüşülmek üzere 
gündeme alındı. 

1/158 7129 Sayılı Bankalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname. 

31.8.1979 tarihlidir. Eski Hükü
metlere ait olduğundan en sonun
da ele alınacaktır.; 

1/161 261 Sayılı İhracatı Geliştirmek Amacı ile Vergilerle İlgili Ola
rak Hükümetçe Alınacak Tedbirlere Dair Kanunun 1 inci Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname. 

Eski Hükümetlere ait olduğundan 
en sonunda ele alınacaktır, 

1/170 6237 Sayılı Türkiye Petrolleri A.O. Kanununa 202 Sayılı Ka
nunla Eklenen Ek Maddelerin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Hükmünde Kararname., 

Eski Hükümetlere ait olduğundan 
en sonunda ele alınacaktır. 

1/171 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 nci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname. 

1/176 Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası Kuruluşuna Dair Ka
nun Hükmünde Kararname* 

Eski Hükümetlere ait olduğundan 
en sonunda ele alınacaktır. 

Eski Hükümetlere ait olduğundan 
en sonunda ele alınacaktır. 

1/498 10.8.1951 Tarihli ve 5842 Sayılı Denizcilik Bankası T.A.O, Ka
nununun 19 uncu Maddesi, 7.3.1954 tarihli ve 6327 Sayılı 
T.P.A.O. Kanununun 10 uncu Maddesi ile 4.5.1960 tarihli ve 
7470 Sayılı T.C. Turizm Bankası Kanununun 21 inci Madde
sinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. 

Eski Hükümetlere ait olduğundan 
en sonunda ele alınacaktır. 
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TC 
Danışma Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İsler Komisyonu 
Sıra No. : 81 

19 Nisan 1983 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 1 Nisan 1983 gün ve 06-3588 sayılı yazınız. 
İçtüzüğümüzün 46 ncı maddesi uyarınca, 5 Ekim 1982 - 5 Nisan 1983 tarihleri itibariyle Komisyonu

muzun çalışma ve iş durumlarını gösterir liste ilişikte sunulmuştur. 
Saygılarımla. 

Dr. Zeki ÇAKMAKÇI 
Sağlık ve Sosyal İşler 

Komisyonu Başkanı 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
5 Ekim 1982 - 5 Nisan 1983 Tarihine Kadar 

İş Durumunu Gösterir Tablo 
(m) 

Tasarı 
Teklif 
Rapor 
Tezkere 

TOPLAIM 

Adedi 

10 
7 
5 
2 

Sonuçlanan 

7 
3 
5 
2 

Komisyonda 
Kalan 

3 
4 

— 
— 

24 17 

No. 

KOMİSYONDA KALAN TASARI VE TEKLİFİN 

ö z e t i 

1/552 

1/634 
1/658 
2/91 

2/98 

«Farmasotik ve Tıbbî Müstahzar, Madde, Malzeme ve Prepa-
rat ile Bunların İmal Edildiği Yerlere İlişkin Kanun Tasarısı» 

«Çevre Kanunu Tasarısı» 
«İnsan Kanı ve Kan Ürünleri Kanun Tasarısı» 
«Danışma Meclisi Üyesi M, Velid KORAN ve 49 Arkada
şının, Kanser İlaçları ile İnsülin'in ithal ve Dağıtımının Türkiye 
Kızılay Derneği Monopoline Verilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi» 
«Danışma Meclisi Üyeleri Feridun Şakir ÖĞÜNÇ, Mustafa 
ALPDÜNDAR, Vahap GÜVENÇ ve 63 Arkadaşının, İşsizlik 
Sigortası Yasa Teklifi» 

İşlem 

Görüşülmektedir. 

Raporu yazılmaktadır. 
Raporu yazılmaktadır. 

Gündemde. 

Gündemde. 



No. : 
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İşlem 

2/107 «Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜNDAR ve 24 Ar
dasının, 1.3.1965 Tarih ve 506, Sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 26 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ile Bu Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde İlâve Edilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi» Gündemde. 

2/111 «Danışma Meclisi Üyesi İbrahim BARANGİL ve 10 Arkada
şının, 3017 Sayılı SSYB. Teşkilat ve Memurları Kanununun 
Bazı Maddelerini Değiştiren ve 225 ve 981 Sayılı Kanunlarda 
ve 4862 Sayılı Kanuna Bağlı I Sayılı Cetvelde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 1246 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesine iki Fık
ra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi» Gündemde. 
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TC 
Danışma Meclisi 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve 
İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

6 Nisan 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 1 Nisan 1983 gün ve 06-3588 sayılı yazınız. 
5 Ekim 1982 - 5 Nisan 1983 sonu itibariyle iş durumunu gösteren form ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz olunur. 

A. Fehmi KUZUOĞLU 
Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve 

iskân, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu Başkanı 

5 Ekim 1982 Tarihinden 5 Nisan 1983 Tarihine Kadar 
İş Durumunu Gösterir Tablo 

Tasarı 
Teklif 
Rapor 
Tezkere 

TOPLAM 

Adedi 

: 6 
: 3 

: — 

Sonuçlanan 

3 
1 

— 

Komisyonda 
Kalan 

3 
2 

— 

KOMİSYONDA KALAN TASARI VE TEKLİFLER 

No. : 

1/586 

1/625 

ö z e t i 

1/127 «Enerjinin Korunması ve Tasarruflu Kullanılması Hakkında 
Kanun Tasarısı.» 
«Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı.» 

«9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı imar ve İskân Bakanlığı Ku
ruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanonun Ek 1 inci Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı.» 

2/75 «9.7.1956 Gün ve 6785 Sayılı imar Kanunu ile Bu Kanunun 
Bazı Maddelerini Değiştiren 11.7.1972 Gün ve 1605 Sayılı Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi.» 

2/92 «Millî Parklar Kanunu Teklifi.» 

Komisyondaki Son Durumu 

Gündemde. 
Adalet Komisyonundan görüş bek
leniyor. 

Bütçe - Plan Komisyonundan gö
rüş bekleniyor. 

Hükümet görüşü bekleniyor. 
Gündemde. 
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TC 
Danışma Meclisi 

Tarım ve Orman, Köy İşleri ve 4 Nisan 1983 
Kooperatifler Komisyonu 

Sayı : 76 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 1 Nisan 1983 tarih ve 06-3588 sayılı yazınız. 
Içitüzüğümüzün 46 ncı maddesi uyarınca 5 Ekim 1982 - 5 Nisan 1983 sonu itibariyle Komisyonumuzun 

çalışma ve iş durumlarını gösterir liste ilişikte sunulmuştur. 
Saygılarımla, 

Dr. Osman YAVUZ 
Tarım ve Orman, Köy İşleri 
ve Kooperatifler Komisyonu 

Başkanı 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERt VE KOOPERATİFLER KOMİSYONU 
5 Ekim 1982 - 5 Nisan 1983 Tarihine Kadar 

İş Durumunu Gösterir Tablo 
(III) 

Tasarı 
Teklif 
Rapor 
Tezkere : 

TOPLAM : 

Adedi 

10 
5 
8 

— 

23 

Sonuçlanan 

7 
1 

— 
,— 

8 

Komisyonda 
Kalan 

3 
4 

— 
— 

7 
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KÖMfÜSYONDA KALAN TASARI VE TEKLİFİN 

No. : Ö z e t i 

1/580 îpeklböcekçiliği Kanunu Tasarısı, 

1/608 Arıcılık Kanunu Tasarısı, 

1/605 9.5.1969 Tarihli ve 1177 Sayılı Tütün ve Tütün TekeH Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı. 

2/71 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi. 

2/92 Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BAYER ve 55 Arkada
şının, Millî Parklar Kanunu Teklifi. 

2/95 Danışma Meclisi Üyesi Recep MERİÇ ve 39 Arkadaşının, Or
man Köyleri Halkının Kalkındırılması Hakkında Kanun Tek
lifi. 

2/105 Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BAYER ve 19 Arka
daşının, Kara Avcılığı Kanunu Teklifi, 

İşlem 

Adalet Komisyonundan görüş bek« 
leniyor. 
Adalet Komisyonundan görüş bek
leniyor. 

'Malî İşler Komisyonuna görüş 
bildirildi. 

Komisyon gündeminde. 

Komisyon gündeminde. 

Komisyon gündeminde, 

Komisyonda, 'henüz gündeme alını 
madij 
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TC , 
Danışma Meclisi 

Hesapları İnceleme ve Sayıştay 
Komisyonu 

Esas No. : 13 

4 Nisan 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 1.4.1983 tarih ve 00-3588 sayılı yazınıza. 
Danışma Meclisi İçtüzüğünün 46 ncı maddesine göre 5 Ekim 1982 - 5 Nisan 1983 tarihine kadar Komis

yonumuza gelmiş bulunan tasarı ve teklifler ile iş durumunu gösterir liste eikte sunulmuştur^ 
Saygılarımla, 

Prof. Dr. Hamza EROĞLU 
Danışma Meclisi Hesaplarını 

İnceleme ve Sayıştay Komisyonu 
Başkanı 

DANIŞMA MECLİSİ HESAPLARINI İNCELEME VE SAYIŞTAY KOMİSYONU 
5 Ekim 1982 - 5 Nisan 1983 Tarihine Kadar 

İş Durumunu Gösterir Tablo 

Tasarı 
Teklif 
Rapor 
Tezkere 

TOPLAM 

Gelen 

282 

287 

Komisyonda 
Sonuçlanan Kalan 

81 

86 

201 

201 

KOMİSYONDA KALAN KANUN TASARI VE TEKLİFLERİNİN 

No. : Ö z e t i 

38 
16/659 1967'den 1981 Tarihine Kadar Çeşitli Üniversite ve Kuruluş

ların Kesinhesap Kanun Tasarıları ile Danışma Meclisi Say
manlığının Kesinhesap Raporlarına ait. 
Ayrıca Maliye Bakanlığınca Hazırlanan ve Bakanlar Kurulu 
Kararı ile 11.3.1983 Tarihinde Kararlaştırılan 1981 Yılına Ait 
Kesinhesap Kanun Tasarıları ve Gerekçeleri. 

Komisyondaki son durumu 
İşlem 
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Çuk. Ova. 
Ank. Üni. Üni. Selçuk Üni. Kays. Üni. Ege Üni. D. Hava Mey. 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
—. 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
— 
—. 
—• 
— 
— 
— 
—. 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
__ 

1978 
1979 
1980 
1981 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—-

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
— 
— 
— 

(D. Üretme 

Çift Hacet. Üni. Hudut Sa. Tekel Gnl, Petr. D. İst. Üni. 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

1968 
1969 
1970 
1971 
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