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3. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları. 
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1. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbo-
lat'ın, 'önceki birleşim'de İş kanunu tasa
rısının görüşülmesi sırasında Geçici Ko
misyon Başkanı istanbul Milletvekili Ka
ya özdomir'in kendisine atfen söylediği 
*bir cümlenin doğru olmadığına dair de
meci. 145:146 

2. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğının, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 5 
nci ımaddesi uyarınca, Bütçe Karma Ko
misyonu tarafından Sayıştay Birinci Baş
kanlığına iseçülen Rıza Turgay'a ait Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
nin Cumhuriyet Senatosunun 13 .4.1967 
tarihli 51 nci Birleşiminde okunarak ka
bul edilmiş olduğuna dair tezkeresi 
(3/652) 146 

3. — Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlığının, 832 sayılı Sayıştay Kanunu

nun 5 nci maddesi uyarınca Karma Bütçe 
Komisyonu tarafından Sayıştay Birinci 
Başkanlığına Maliye Bakanlığı Bütçe ve 
Malî Kontrol Genel Müdürü Rıza Tur
gay'm seçilmiş olduğuna dair tezkeresi. 
(3/650) 

4. — Tokat Milletvekili irfan Sol-
mazer'in, üyesi hulunduğu Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonundan çe
kildiğine dair önergesi. 

Sayfa 

146 

146 

5. — Sayın Üyelerden bâzılarınla izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/651) 146:147 

6. — Haklarında öncelikle görüşülme 
kararı verilen işler dışında gelecek Bir
leşimin . ilk saatinde ele alınacak konu
lara dair Başkanlığın açıklaması. 147:148 

4. — Görüşülen işler. 

1. — İş kanunu tasarısı ve Tarım, 
Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma,Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Bayındırlık, içişleri, 
Ticaret, Adalet, Çalışma ve Plân komis-

148 
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vjfivg 
yonlarmdan seçilen 2 şer üyedea kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (1/232) (S- Sa
yısı : 1G0) 140,186:189 

2. — Ereğli Demir ve Çelik Fa'o^j^a-
ları Türk Anonim Şirketi ikâr hibeleri 
hakkında kanum tasarısı ve Maliye ı a 
Plân 'komisyonları raporları (1/162) 
(S. Sayın : 192) 14C:1G9 

3. — Çalışma Bakanlığı kurulu] ve 
görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin (D) fıkracının değiş
tirilmesi ve bu Kamuna yeni maddeler 
eklenmesi hakkında ikamın tasarısına dair 
Cumihuriyet Senatosu Başkanlığı t e:/ ia
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkımda Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi (1/123; Cumhuriyet t Senatosu 
1/697) (MiDet Meclisi S. Sayısı : 10G ya 
cek; Cuımhuriyct Senatosu S. Sayısı : £W] 
ye ok) 169 :173 

Sayfa 
4. — Cumhuriyet Senatosu Eakişchk' 

Üyesi Ömer Ucuzal ve G arkadaşının, gece 
öğretimi yapan İktisadi ve Ticari İlimler 
rkadeııı'lcri öğretim üyeleri ile öğreitlaı 
yardı. acılarına ve diğer personeline ek 
ücrot verilmesine dair kanun teklifi ve 
Milî Eğitim ve Plân 'komisyonları ra
porları (2/3G8) (S. Sayısı : 177) 173:175 

5. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu-
noııııı değişik geçici 5 ve G ncı mıaddelori-
nin değiştirilmesi hakkındaiki 11 . 2 .196G 
tarihli ve 724 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Maliiye ve Plân komisyonları ra
porları (1/156) (S. Sayısı : 112) 1?5:176, 

190:193 
G. — 6374 sayılı Türkiye Kömür Iş-

lcıtmcleri Kurumu Kanununun 2 nci med
de,:.'nin (B) fıkracının değiştirilmesine da
ir kanun tasarısı ve Ticaret, Enerji ve 
T al/î Kaynaklar ve Plân komisyonları 
raporları (1/144) (S. Sayısı : 124) 176:185 

* • * • 

1. — GECEN TUTANAK Ö2ETÎ 

Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman, kış \ 
mevsiminin uzun ve şiddetli geçmeci sebebiyle 
Sivas ilinde hayvan yemi darlığı çekildiği, çift
çilere yeterli kredi verilmediği, iş 'bulmada güç
lükle karşılanıldığı ve ıson günlerde su 'tadan
ları olduğu, bu konularda tedbirlerin alınması 
gerektiği hu'susu'iıda gündem dışı demeete bu
lundu. 

Petrol Arcrıtımıa Komisyonu Baçkuıilığımu, 
komisyonun görev süresin n iki ay daha uzatıl
masına dair tezkeresi kabul olundu. 

Zonguldak Miltlotvekili Kenan Esn.g'ırin, 
MJllî Savunma ve Kirşedir Millotvc'kili Süley
man Onan'm da Bayındırlık Komisyonlarından 
çekildiklerine dair önergeleri Genel Kuralun 
bilgisine sunuldu. 

Bir sonraki tb'rlcoimin ilk saatinde 155, 184, 
224 ve 17G S. Sayılı basmayazılarla ilgili ta
sarı vo tekliflerin görüşüleceği bildirildi. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 
gcç'.ci 5 ve G ncı maddelerinin değiştiril' nesi 
hrerundaki 11 . 2 . 19GG tarihli ve 724 sayılı 
Kanuna ek ve 

1111 sayılı Aokerlılk Kanununun 35 ndl mad-
dcsijııln (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla ekle
nen hükümleri değiştiren ve hu kanuna geçici 
bir madde cildiyen 250 sayılı Kanunun değ'şVl-
rLİııcs.lne dair kanun tasarılarının •görl'şülms'-
lcııl, 'Jc »ilgili komisyonlar Genel Kuıulda hazır 
bulunmadıklarından, gelecek Birleşime (bırakıl
dı. 

Ereğli Dcarlr ve Çelik Fabrikaları Türk 
Anonüm ŞMıcti ıkâr hisseleri hakkındaki kanun 
':;ıv insinin 1 nei mıaddcai üzeninde bir süre gö
rüşüldü. 1 saatliik müddet dolduğu için, tasarı
nın görüşülmesine .gelecek Birleşimin ilk saatin
de devam olunacağı açıklandı ve 
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İş kamımı tasarısının komisyon tarafından 
alınarak yenliden düzenle:* en maddeleri üzerin
deki görüşmeler 'bllLîirilerek tasarının tümü açık 
oya sunuldu ise de, oyların ayırımı sonunda 
çoğunluk sağlanamadığı, oylamanın gelecek 
Birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı fıkralar cjidenımıoüine da!ir kanun tasarısı 
ivedilikle görüşülerek kabul olundu. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak, sayın üye
ler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 

(Yoklama yapıldı) 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'ın, 
önceki birleşimde İş kanunu tasarısının görül
mesi sırasında Geçici Komisyon Bankanı İstanbul 
Milletvekili Kaya Özdenıir'in kendisine atfen söy
lediği bir cümlenin doğru olmadığına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Yahya Kanfcolat, dünkü 
müzakereler hakkında gündem dışı çok kısa bir 
açıklama yapmak istiyorsunuz. Gündem dışı beş 
dakikalık kayıt içerisinde size söz veriyorum, bu
yuran. 

YAHYA KANBOLAT (Hatay) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; dünkü birleş*mde 
İş Kanununun müzakeresi sırasında Sayın Kaya 
Özdemir tarafından şahsımla ilgili hilafı hakikat 
beyan yapılmıştır. Durumu aydınlığa kavuştur
mak için söz-almış bulunuyorum, 

14 . 4 . 19G7 Cuma günü saat 15,00 te topla
nılmak üzer3 Birlerime saat 18,55 te son verildi. 

Baışkan Kâtip 
Ba^kanvckili Denizli 
Nurettin Ok Fuat Avcı 

Kâtip 
Kars 

Muzaffer Şjamüoğlu 

BAŞKAN — Yoklama muamelesi bitmiştir. 
Müzakere için gerekli çoğunluğumuz vardır, mü
zakereye başlıyoruz. 

G3NEL KURULA SUNUŞLARI 

İşveren tevekkülleri Hükümetin getirdiği İş 
Kanununun bâzı maddelerinden memnun değil
lerdi. Geçici Komisyonda hazır bulunarak bu 
maddelerin değiştirilmesi için inatlı bir ısrar gös
teriyorlardı. Tasarının 1 nci maddesin n 2 nci 
ve 5 nci fıkralarını ben, Ka ya Özdemir ve Ha
san Türkay'm himmetiyle işveren mümessillerin
den kurtardık. Ayrıca tasarının 14 ncü madde
nin 1 nci fıkrasındaki «tam iş yılı» ibaresini ben, 
Kaya Özdemir ve Hasan Türkay'm oylariyle, iş
veren mümessillerinin itirazlarına rağmen, «tam 
takvim yılı» şeklinde değiştirdik. Ve aynı oylar
la Sayın Cemal Külâhlı tarafından verilen ve iş 
yılını 240 gün olarak hesabını talebeden önerge-
s'ni reddettik. Ve yine aynı oylarla birinci fık
raya «Altı ayı ar-an müddet, yıla iblâğ edilir.» iba
resinin ilâvesini sağladık, 

B Î R Î N C I O T U R U M 
Aniline saati : 13,00 

BAŞKAN — Baılıanvolnli Nurettin Ok 

KATİPLER : Fuat Avcı (Denizli), I f c i f f o r ŞÜımlcğlu (Kars) 

0 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 86 nci Birlejimini açıyorum. 

2. — YOKL/--1A 

— 145 — 
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Örneğini verdiğim bu maddelerde Sayın Ka
ya Özdemir, İşveren mümessillerinin ir,atlı ısrar
larına karşı direnmiştir. İşveren mümessillerine 
karşı bu direnişinden dolayı Sayın Kaya Özdc-
mir'i tebrik ettim. Çünkü işveren çıkarlarını sa-
vunmıyan ve emekçi halkımızın lehinde olan dav
ranışları teşvik ve tebrik etmek, siyasi sorumlulu
ğumun gerektirdiği bir görevdir. Fakat Sayın 
Kaya Özdemir'in bana atfen söylediği «Parti 
disiplinine uyarak muhalefet şerhi veriyorum» 
iddiası ise hilafı hakikattir. Çünkü Sayın Cum
hurbaşkanı tarafından daha veto edilmeden, İş 
Kanununa ve Deniz İş Kanununa grupunum ka
rarı olmadan kendi sorumluluğum altında muha-
halefet şerhi verdim. Esasen ben, inançlarıma 
uymıyan karar ve teklif karşısında sözcülük ya
pacak karakterde değilim. 

Tarihî gerçek budur. Saygılarımla. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının, 832 
sayılı Sayıştay Kanununun 5 nci maddesi uyarın
ca, Bütçe Karma Komisyonu tarafından Sayıştay 
Birinci Başkanlığına seçilen Rıza Turgay*a ali 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığı tezkeresinin 
Cumhuriyet Senatosunun 13 . d . 1967 tarihli 
51 nci Birleşiminde okunarak kabul edilmiş ol
duğuna dair tezkeresi (3/652) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
832 sayılı Sayıştay Kanununun 5 nci madde

si uyarınca, Bütçe Karma Komisyonu tarafından 
Sayıştay Birinci Başkanlığına seçilen Rıza Tur
gay'a ait Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi, Genel Kurulun 13 . 4 . 1967 tarihli 
51 nci Birleşiminde okunarak kabul edilmiş ve 
dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 
Başkanvekili 

Mehmet Ünal di 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

3. —Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığının, 
832 sayılı Sayıştay Kanununun 5 nci maddesi 
uyarınca Karma Bütçe Komisyonu tarafından Sa

yıştay Birinci Başkanlığına Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü Rıza Tur
gay'm seçilmiş olduğuna dair tezkeresi (3/650) 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
832 sayılı Sayıştay Kanununun 5 nci maddesi 

uyarınca Sayıştay Birinci Başkanlığı için 
3 . 4 . 1967 Pazartesi günü saat 15,00 te Komis
yonumuzda yapılan seçime (34) üye iştirak etmiş, 
(26) oy almak suretiyle Maliye Bakanlığı Bütçe 
ve Malî Kontrol Genel Müdürü Kıza Turgay se
çilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere say
gı ile arz ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 
Aydın 

İsmet Sezgin 

BAŞKAN — Yüee Meclisin tasvibime su-
ımuyıoırum. Kalbul edenler... Ebmıiyemler... Yüce 
Meclis humrunıda kalbul edilmiştir. Kemıdileri-
ınc baişamlar dileriz. 

4. — Tokat Milletvekili trfan Solmazer'in 
üyesi bulunduğu Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonundan çekildiğine dair önergesi. 

BAŞKAN — Kamıu İktisadi Teşebbüsleri! 
Karma Koımisyoımunıdan istifa etmiş bulunan1 

'Tokat Milletvekili İrfan Solımazar'in istifa be-
yamini 'okutuyorum. 

Millet M'eclisi Başkanlığına 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis-

ımisyomumdaım istifa ettim. Bilgilerinize sunanım. 

Toikaıt 
İrfan (Solmazer 

BAŞKAN — Yüoe Meclisin bilgilerine su
nulur, gereği oma göre icra edilecektir. Yeni-
<den bir üyelilk içim seçim yapılacaktır. 

5. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/651) 

BAŞKAN — Başkamlık tezkeresini oknıtu-
yoamm, 

— 146 — 



M. Meclisi B : 86 

Ötene! Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddetle izinleri 
Başkanlık Divanının 13 . 4 . 1967 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine anz okunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Eenruih! Bozbeyli 

İstanbul Milletvekili Ali Euart Başgil 21 
ıgün, hastalığına binaen, 25 . 3 . 1967 tari
hinden itibaren 

Maraş Milletvekili Kemali Bayazıt 21 gün, 
hastalığına binaen, 10 . 4 . 1967 tarihinden iti-
İbaren 

İstanbul Milletvekili İllhami Sancar 15 gün, 
(hastalığına binaen, 3 . 4 . 1967 tarihinden iti-
ibaren 

Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir 1 
.ay, mazeretine binaen, 17 . 4 . 1967 tarihinden! 
itibaren 

Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıcjoğlu 20 
gün, nDazeırıeitine binaen, 5 . 4 . 1967 tarihin
den itibaren 

Antalya Milletvekiili Osman Yüksel 20 gün, 
mazeretine binaen, 3 . 4 . 1967 tarihinden iti-
Ibaren 

Kars Milletvekili Ostman Yeltekin 15 gün, 
mazeretine binaen, 7 . 4 . 1967 tarihinden iti-
ibarm 

İsıtan/bul Mliılıleitvelkliıli Ali Esat Birol 12 gün, 
(mazeretine binaen, 10 . 4 . 1967 tarihinden iti
baren 

Maraış Milletvekili Hüseyin Yaycıoğlu 10 
gün, .mazeretine binaen, 12 . 4 . 1967 tarihin
den itibanen 

BAŞKAN — Teker teker okutup Yüce 
Meclislin oyuna sunuyorum. 

istanfbul Milletvekili Ali Fuat Başgil, 21 
gün, hastalığıma binaen, 25 . 3 . 1967 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Yüee Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyemler... Kalbul edil-
ımiştir. 

Maraş Milletvekili Kemali Bayazıt, 21 gün, 
hastalığına binaen, 10 . 4 . 1967 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
-edenler... Kabul etımiyenıler... Kalbul Gidilmiştir. 
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İstanbul Milletvekilli İlhamti Şancar, hasta
lığına binaen 15 gün, 3 . 4 . 1967 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yen'ler... Kabul ^edilmiştir. 

Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir, ma
zeretine binaen bir ay, 17 . 4 . 1967 tarihin* 
den itibanen. 

BAŞKAN — Kabul edenüier... Kabul elfcmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu, mai-» 
laeretine binaen 20 gün, 5 . 4 . 1967 tarihimden! 
litibanen. 

BAŞKAN — Kabul ademler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Antalya Milletvekili Osman Zeki Yüksel, 
mazeretine binaen 20 gün, 3 . 4 . 1967 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kalbul edilmiştir. 

Kars Milletvekili Osman Yeltekin, nıazere'-
tine binaen 15 gün, 7 . 4 . 1967 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yemler... Kabul 'edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Ali Esat Birol, maze
retine binaen 12 gün, 10 . 4 . 1967 tarihinden! 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etki
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maraş Milletvekili Hüseyin Yaycııoğiu, on! 
gün, mazeretine binaen 12 . 4 . 1967 tarihinden1 

itibaren. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kalbul etmiyıenier... Kabul .edilmiştir. 

6. — Haklarında öncelikle görüşülme '• ka
ran verilen işler dışında gelecek birleşimin ilk 
saatinde ele alınacak konulara dair Başkanlığın 
açıklaması. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
gelecek birleşimin açıldığı andan itibaren bir saat 
zarfında görüşülecek olan bâzı kanunların nu
maralarım ve isimlerini okutuyorum : Dağı
tılmış bulunan gündemde 3 ncü sayfada ve 
ikinci defa görüşülecek işler bölümünde bu
lunan 1 numaralı kanun tasarısı : 17 . 7 . 1965 
tarihli ve 507 sayılı Esnaf ve küçük sanatkâr
lar Kanununun 111 ve 112 nci maddeleriyle 
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geçici 1 nei mıaddcalnln değiştirilımesine ve bu 
kanuna geçici 4, 5 ve 6 ncı maddelerin cklcn-
.mculne dair kanun tasarısı ve Adad'ot, İçh-
leri, Ticaret ve Sanayi komisyonlarından üçer 
üyedea kunı'kı Geçici Kcmlsycn raporu. 

Birincisi bu. 

Biır d'iğ'Ciri 4 ncü sayfada bulunan 17 nu-
maıraılı kamun taklifi : Ankaıa Milletvekili Ha
san Türkay ve 3 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
üVıgıortalar Kanununun G0 ncı maddecine bir 
fjkra •ekılcaımeGİ ile yine 505 sayılı Sosyal Si-

1. — İş kanunu tasarısı ve Tarım, Ulaştırma, 
Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Bayındırlık, t çişi \~i, Ticaret, Adalet Ça
lışma, ve Plân komisyonlarından seçilen .2 şzr 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/232) 
(S. Sayısı : 160) 

BAŞKAN — Dünkü birleş'mele müzakereci 
tamamlanmış bulunan îş kanunu tn:ıar'iTn,n bu
gün aç;'k oylamasını yapacağız. Müsaade eder-
seniz aç'lic oylama işlemini oy kupalarını gez
dirmek suretiyle yapalım. Muaf Ik mı? («Mua-
fık» sesleri).. 

Beyaz oy kaibııl, kırnrzı oy ret, yeşil oy çc-
kins'eri ifaldc edecektir. Gezdiriniz kupa.1 arı. 

2. — Ereğli Dwıir ve Çilik Fabrika1 arı Türk 
Anonim Şirketi kâr hisseleri hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/162) (S. Sayısı : 102) 

BAŞKAN — Dünkü birles/m de vakit dol
duğu için müzrlkcırnlni kcpm'ş bulundıığumuz 
Ereğli Dcrair ve Çelik Fabrikaları Türk Anon'r.ı 
Şirketti kâr h'rseleri hakkındaki kanun tasamı 
üzerinde müzakereye devam ediyoruz. 

il nei madde üzerimde 4 arkadaşımın k/uıın-
mu'] bulunmaktadır. Şimdi sürüyle söz istemiş 
bulunan arkada^1 ara söz vereceğim. 

Sayrı AhdıüVıari Akdoğan, buyurunuz, 1 nei 
•madde üzerinde konuşacaksınız. 

ABDÜT.BARt AKDOĞAN fAğr) — Sayıı 
Mil etvekil! erli; benden evvel dün konuşan Sa
yın A. P. Sözcüsü Say-n Ccvat Önder'in ver
dikleri izahattan sonra ben uzun boylu zaman -

14 . 4 . 19G7 O : 1 

gortalar Kanununa bir madde ilâve edilmesi-
ne dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dımı, Çalışma ve Plân kamdısyoınları raporları. 

Bir diğeri, yine 4 ncü sayfada mevcut 10 nu
maralı kanun teklifi: Cumhuriyet Senatosu 
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve 10 arkada
şı ile İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 11 ar
kadaş n:n Tar^m Kredi Kooperatifleri Kanunu
na bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanunun 
bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun tek
lifi ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları 

İLEIT İŞLER 

lannızı işgal etmiyeceğim. Zira işin esasını çok 
giizel detaylı bir sekilide izah öltiler. 

Yalnız, buna ek olarak şunu arz edeyim: 
Bugün Dünya çcL'k istihsali yanında Türkiye'-
ain geri kalnrş bir ülke olarak bu sahada da 
e >k geri olduğunu, bu bakımdan her hususu 
ile ç/dik sanayii kolunda desteklenin esl'nkı lü
zumlu olduğuna kaaniim. Zira, bugün iHeri 
momlokctilerde beher nüfus basma 700 Kg. çelik 
düştüğü halde maalesef Türkiye'de bu miktar 
15 -20 Kg. civarındadır. Bu bakımdan çelik 
5;an';ıyiiain elbette desteklenmesi gerekir. Ge
tirilmiş olan tasarı biraz sonra arz edeceğim 
hususları ile yerindedir. Kaldı ki Er - Demir, 
yani Ereğli Demir ve Çolilk Sanayii Fabrikası 
ç~k lraa bir zamanda gelinecek ve kâra geçe
cektir, elimizdeki hesaplar bunu göstermekte
dir. Zira 600 milyon lira sermaye ile kurulan 
Ereğli Demir ve Çelik Sanayii îşJeilmesi, ancak 
1965 senesinde tecrübe çalışmalarına geçtikten 
aonra 1065 yılında normal çalışmaya dönı?bll-
miştir. Bu bakımdan bu kısa zaıman içinde an
cak ve ancak pek çok arkadaşın burada belirt
tikleri, kuruluşundan bu yana, birçok suiisti
mali erden bahsederek şu zarar ediyor, bu za
rar ediyor dedikleri halde maalesef durum söy
lendiği gibi değildir. Zira kodkoca 2,5 milyara 
mal o^n fabrika, ancak tam çalışma gününe 
geçtiği yıl o7an 1966 senesinde 16 milyon lira 
zararla hesabını kapatmıştır. Ama içind'e bu
lunduğumuz 1967 senesinde bunun kâra geçece
ği meydandadır. Zira şimdi arz edeceğim ra
kamlar bu istikamettedir. 

BAŞKAN — Bir drıkika Sayın Akdbğan. 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Akdıoğan'ın 
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sözlerini dinlemek bâzı arkadaşlarımızca müm
kün olmuyor. Rica ederim daha sakin olalım. 

Buyurun efendim. . 
ABDÜLBARİ AKDOĞAN (Devam1 a) — 

Muhterem arkadaşlar, Ereğli D:aıir ve Çolak Sa
nayii 1966 senesinde 2 617 000 lira satış masrafı; 
amortisman masrafı olarak da 63 699 0CO İM.. 
banka faizleri ve masrafları olarak da 33 26.1 GCO 
Tl., bütün bu toplamların yanında iç k.ı d7ere 
ve d ş krodilere vorVcn maıra^ar o1 arak da 
hepsi cem'an toplandığı zaman 56 500 000 Tl. 
para ödemiştir. Bunun yan-nda 16 000 000 T1. 
•da zarar etmiştir. Bu kalemlerden görüldüğü 
g-Lbi, Ereğli Demir ve Çelk Fabrikaları T. A. Ş. 
1%7 senesinde ve önüm'ürddki sene] erde hem is-
t'lhsal'i artırmak suretiyle hem de zaten miin'e-
rlısi bulunan Türkiye'min ih'lyaçı olan birçok 
sahalarına cevaz vermesi bakımından daima ge
lişmeye 3rönelmiş durumdadır. Bu ba;Vn~dan 
bu kıymetli müecnesonin bibassa özel sektör 
tarafından Türkiye'de daha yeni büyük hı'r nn-
nayii kurulan bu müessesenin dco"".eklorj"i(Y,>i 
ica.bcder. Daha önemlisi hem kalk* n-n .aban 
bahsediyoruz, hem de buna benzer biiviı'k. 
Türkiye çapında kurulacak müesa^nrin iVrV-
mesi ic'n gavret ısarf o*:miyece'T:z. ÜftrlVf- brm-
ları şöy'iT eabstı, böyle zarar etmiş, böVe kr-
ruhmı hntLa'h diye bun1 an k^eıVemeye cabıa-
ca<hz. BöyTe espiri içinde Türkiye kalkınma 
düzenine giremez arkadaşlar. 

Muh'temn ark" eladan m, kaMı ki, Ercğ'i 
Demir ve Çe'lk Sanayiinin güya çcı'e'i ağ'-.^nr 
ve bu.""ün Türkiye'de sanki yabancı seı^ıayn'n 
geHp Türk'ıye'ye yerVamla bunu sömü '^cd xon-
h^.i var. Aı'kadaskır buraca rapı r ile s:rr'n 
bütün idare hcvelnden tutun da. ie-a k^r*,Lo. 
si, prenel müdürK'lk v>a idare mec^ind^k'ı üyr.V-
r 'n 'hepsi Türk'tür, içlerinden yarn^ :.kj tane ce
nubi varbr . C,-\\ ri^a ediyınvn, Türk k":vTr 
tanıyan. memleketin ilorV— enine f?r.'da.Ti d^H^-
n r n r i«t'v>n bu değerli kimselerin yarptıklan 
hVrT't Türkiye c/arrndM-r. Bn b-f-ımclm v.-"-
lar h'çbi.r zaman ne sniritima1 yoluna gldebr-î-. 
ler. 3ne de bu müernesenin daima zarar f^k^1-
şekiMe böyle b !r gayret sarf övenlerine :r<r'tw 
ve ihtimal yoktur. Bu bakımdan, gct i r i lnr 
obvı bu tasanyı destekliye] im, Jcsa zaman','1 

Türkiye'nin ananr^V enine de&'me^ek o1 a™ 
Ereğli Demir ve Çelik Sanayiini destekçiydim. 

Bu kanun tasarısı çiksm ve Türkiye'nin istik
bali için buna benzer özel selktöre daha fazıla-
slylc yer vererek topyekûn millet olarak bu 
dâvaya karışalım. Hepinizi hürtmcıtle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Sayın Reş't Ülker buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (İatamlbıal) — Mu;btı:ncım ar-

badarşlarrm; hurvjırr.mıızda bulunan, Türkiyel in 
en c^aırjlıi konularından biridir, bu Ereğli De
mir ve Çkılik Fabrikaları T.A.Ş. kâr hsis^ele-ri 
ha^ırıriıd-ikl »kamun clarak gelmekte ioe de vo 
ble maddıelı'ik b'e kamun taoa:naı almasına rağ
men bu bir maddenin içinde bu bJr maddeyi 
sevk etmeye ceıbeeelan ilk&adi ve sosyal mese-
Lr/e.r çok önemlidir. Onum içim bir maddelik 
l/e kanun c^mamna rağmen Yüce Mealisin üze-
r'.ndjo dJkkaıt'ie durmam gereken bir kanun ni-
teH '̂-r.ıilo.lılr. İki miilya.r 500 milyon liralık bir 
yadrom yapıknıçtır. Türkiye'de yapılan üç beş 
büyük ye.ıVjremlacdan berblıoYır. Milyardık, iki-
brj^rsk milyar. İki milyarın üs tünde, üç mil
yardan az. Ve bu Demir - Çelik Şamayla ile il-
<gi.llıdLr, böyle cılumea &anay ilenmek ilstiyem 'kal
kınmak kalyon Türkiye'nin can damarı ile il-
•glilelflr. Demir - çel'k, sanaylılenmcik io!l'yen ül
kelerin can damarını, kan damarını teşkil eder. 
O bakımdan bunun büyük bir ccıcmi vardır. 

Şl'irjdi, bu 1 nci maddenin savık ofLJ'jmeain'n 
o"i,:i',ıbi r.n.l'ır? Gcankçede kremıen üatü kafalı 
çıkacak - bortu ifade çimek meciVavlycıti'ndeyim -
nlıY^-ton dı3 aç:ık yazmışla: dır, kısmen demek 
•n-,i03brjV'Jyc1

t,in;ToyJm, taımaımen üstü kapalı de-
M*'1 k:om:ea ü:ıtü kapalı >ala.r*r..k, öi'tülıü clarak 
ifatle cd'lımht'ir ki, kamuna göre 5 seme zar
fında kn.ra ge^m'oVı lâzıımıgel.cm ve Devlı^t g-a-
:r.an.f,o.i, hV:ac sracrjlei'lne, bu sebeple Devlet ga-
ra~ıtlsi temin eden müddetin ötekine geçil-
mİTtV'. ^dklaknei semeye goTr-:ım;'ntir. Beş 
snna Devlet gararıii cıtti'ği halde fabri
ka, cTemılr - çelik f ab t'ikaları yani Er demir. 
Eıefıli Draajr, Erelemlr yahut Ereğli Domir ve 
Çeıllk F.a^r '̂rj-jkarı T.A.Ş. kâra geçmprjT/̂ .iiir. Kâ
ra g:ı";xeıdiği iıç'm de b'r maddelik kanun sevk 
ofjlYr-ok ca/eı^yle beı bir maddemin içıoriaiııde 
kr-r." d'jT.fCrri'lı olm,am.na rağmen vatandaşların 
hVro s^c-'V ĵai'i ki, kâr edilmediği için ve te-
n-jrı'ıiü ödeanodiği iın'ın 3"0 Ura civarında bir 
fiyaka düj mbtür-, 500 Ura n^mimal yani üze-
rimde yaımlı kaymeti 500 liıı-.a iken, 350 liraya 
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düş/müştür, bımlaına beş seme zarfında verilen 
(garantinin % 6 temettü verilmesi iıstenımek-
ıtedir. Niye istenmektedir 1 Kâıra gelemediği 
için. Şimdi isıter istemez Türkiye Büyük Millet 
Meclisi niçin kâra geçmediği noktasında dur-
inıası lâzım/gelir ki, burnun neticesinde ya ka
nuni yaısaıma tedbirleri alınsın veyahut da bu 
üzerinde durmamız netieeslimde, murakabe va
zifemizi yapmış olalım da bu işi yürütenler da-
ıha dikkatli, daha basiretli olsunlar ve milletin 
parasını çarçur etmesinler. 

ŞDmidi mulhtorom airikaJdaşlarılm, burada mü-
hıiım olan nokta şudur; bu ikamın 28 Şubat 1960 
tamirinde kaibul. edilmiştir. Buna ıgöre de bir 
Bakanlar Kurulu kaırariyle gene 1960 senesi
nin Mart ayımda zannediyorum, kuruluşuna gi
dilmiştir. Yani kanunun getirdiği tarih budur. 
Bu kanunda neden bu duruma gidilmiştir ? Bu 
kamunla bir sermaye kaibul edilmişler. Bunun 
yüzde .51 i Devletindir. Devlete aittir, bize ait, 
milleitıe aittir. Üst taırafı da, bir kısmı yabancı 
ısenmıayeye aittir, yüz milyon civarında bir kış
ımı da ö'zcıl sermayeye aittir. Bu özel serma
ye de ayrı bir bahistir. Ben Komisyondan rica 
odeccğim; bu yüz milyon civarında olan özel 
sermayeımin kaç kişinin elinde bulunduğu da 
mühimdir, yani burada, hep zavallı vatandaş
lar ıımız diye bahsediyoruz, acaiba burada za
vallı vatandaşlar mı balhis mevzuudur, bu yüz 
.milyon liranın bölünüşü şeklinden anlaşılır, 
kaç kişinin elindedir ? Bâzı arkadaşlar, ifcibin 
ıkişinün elinde dediler, bâzı arkadaşlar üçıbin kü
sur kişinin elinde, dediler. Bu da gös'teran'efkte-
dir ki, pek de öyle fakir valtandaşlarıın, zaval
lı vatandaşların elinde değildir. Zavallı va
tandaşların da, tanılar araısında bulunması ih
timali vardır ve onlardan bâzılarından mektup 
-aldığımı da ben ifade .ettim. 

•Simidi muhterem arikaldaşlaırım, bu mâd-< 
idenin igelımeöinin sobelbi şudur : Böyle bir mü
essese; sıanmaıyesimin % 51 i Devletin, oldu mu, 
niteliği itibariyle İktisadi Devlelt Teşetkkülü-
idür. Hayır, 7462 sayılı Kanun, burada Devlet 
sermayesinin % 51 olduğu halde koyduğu bir 
ıhükümle bunu İktisadi Devlet Teşekkülü vas
fını da kaibul etmısuniştir, özel 'teşeibibüs vasfın
da kaibul edilmiştir. Diyeceksiniz ki, bundan 
ne çıkar? Bundan çıkan netice şu : Yüzıde 51 i 
aşağı - yukarı altıyüz milyon lira civarımda; 

ibilmilyorulm belki rakalmı eiksik söylüyorulm -
büyülk bir yüz milyonlarca lira sermaye, Dev
let sıermıayesl konulduğu halde Devletin bu
nun üzerinde murakalbesii yoktur. İktisadi Dev
let Teşekkülleri, Türkiye Büyük Millet Meclîsi 
'tarafından esas itibariyle murakabe edilir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisli gflmü gününe 
bunu yapamıyacağı için, Yüksek Demetleme 
Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meelisi namı
na muntazam bir şekilde İktisadi Devlet Te
şekküllerini murakabe eder; yani millet pa
rasını kontrol eder. 

Şimdi, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası Türk 
Anonim Şirketi Kanununun 9 ncu maddesine gö
re höyle bir husus reddedilmiştir. Şirket serma
yesinde resmî sektörün hissesi muhterem arkadaş
larım, ne nisbette olursa olsun, mânası şudur: 
(Devletin parası % 90 da olsa şirket, 1050 sayılı 
Kanun Muhasobei Umumiye Kanunudur, 2490 
sayılı Kanun Artırma ve Eksiltme Kanunudur, 
İhale Kanunudur, 3460 sayılı Kanun, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ile ilgili Kanundur, onun 
yerine kanunlar geçti, bunlara tabi değildir) di
yor, İşte muhterem arkadaşlar bundan dolayıdır 
ki, bu teşekkül hem Devlet parası ile kurulduğu 
halde hem de Devletin murakabesi altında olmı-
yan bir teşekkül halindedir. Efendim bundan 
zarar çıkmış mıdır? Zarar çıkmış da bu birinci 
madde gelmiştir. Bu zarar nerden çıkmıştır? 
Bu zarar Yüksek Meclisin huzurunda tescil edil
miştir. Bir arkadaşımız geçen devrenin sonunda 
Ereğli Demir - Çelik Fabrikalarında yolsuzluk 
iddiasında bulunmuştur. Bir Araştırma Komis
yonu kurulmuştur. Bu Araştırma. Komisyonu, 
ki sözcüsü geçen toplantıda ifade ettim, Sayın 
Refet Sezgin'dir, Başkanı Faruk Küreli'dir, her 
partiden ikişer arkadaşımız katılmıştır, bütün 
partilerden katılan bu arkadaşların ekseriyetle 
verdikleri karara göre, Ereğli Demir ve Çelikte 
yolsuzluk olduğu tekrar, tekrar bir raporla tesbit 
edilmiş, Yüce Meclise sunulmuştur; yani günde
me girmiştir. Fakat araya seçim girmiştir, bu
güne kadar bu rapor görüşülmemiştir. 

Şimdi burada konuşan muhterem arkadaşla
rım bâzı sözler söylediler: Efendim, gerekçede 
diyor ki, projeksiyonlarda hata olmuştur. Hangi 
projeksiyonda hata olmuş ki.. Bir şey tesbit edi
lir, bu tatbik edilirken hatalar olabilir. Arkadaş
lar bu böyle değil. Hem gerekçede ifade edilmiş, 
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hem de bu raporun sonunda pahalılık sebepleri 
diye var. Bir defa pahalıya çıkmış bu fabrika. 
Biz bunu her zaman ödiycceğiz. Nalbura mal al
dığımız her gün, demirle ilgili her hangi bir eş
yayı aldığımız gün, Türk vatandaşı olarak, bu pa
halıya mal olmuş fabrikanın pahalılığının bir par
çasını biz ödemek durumunda kalıyoruz. 

Bakın raporda ne diyor : 
«Pahalılık sebepleri: a) Tesisin pahalılığı ka

naatimizce Amerikan kredisinin, kredinin ve isti
mal edileceği makina ve malzemelerin Amerikan pi
yasasından temin edilmesi ve bunların yarısının 
Amerikan gemileriyle nakledilmesi şartına mual
lâk verilmiş olması dol ay isiyle mubayaada reka
betten doğacak faydaların elde edilememiş olma
sı. 

b) İşin 42 ayda bitirilmesi zarureti dolayı-
siyle işlerin yürütülmesinde ve ihalelerde ciddî 
tutumlar içersine girilmemiş olması, 

c) İhalelerin alelacele yapılmış projelere gö
re yapılıp bilâhara yüzde yüz maliyet artışına 
baliğ olacak proje tadillerine kadar gidilmiş ol
ması sebebiyle...» 

Muhterem arkadaşlarım, bir projede hata ya
pılabilir, ufak tefek tadilât olabilir ama yüzde yüz 
hata, basiretsizlikten öteye bir şeydir. Yüzde yüz 
ha'ta yapılmışsa bir şeyde, artık orada rasyonel 
bir şey," akli bir şey, iyi düşünülmüş, iyi hesap
lanmış bir şey yoktur. «Tadillerine kadar gidil
miş olması sebebiyle peşin rekabetin önlenmiş ol
ması, (Baraj ihalesinde olduğu gibi)» şeklinde 
kere içinde yazılmış. 

«d) Bâzı işlerde müsrif, bâzı işlerde şirket 
aleyhine mütaahhitlerin himaye edilmiş olması, 
(Baraj ihalesinde ödenen sebepsiz tazminatlar gi-
bi.) 

e) Bâzı ihalelerde ciddî bir tercih sebebi ol
madığı halde asgari fiyat verene ihaleden sarfı
nazar edilerek». Dikkat buyurunuz muhterem ar
kadaşlar, asgari fiyat veriyor, hiç ciddî sebep 
yok, «daha pahalı fiyat veren firmalara işin ve
rilmiş olması; (Liman inşaatında olduğu gibi.) 

î) ER - DE'MİR'in; yani Ereğli Demir -
Çelik Fabrikalarının müstahdemlerinin ihmalleri 
dolayısiylc duçar kılındığı zararların mesullerinin 
aranmamış olması,» (Morison ihtilâfında öde
nen yedi küsur milyon liralık tazminatta olduğu 
gibi.) 
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g) Şirketin iki büyük ortağı olan Sümer-
bank ve Karabük müesseselerinin karar organı 
olan idare meclisinde.» Bizi ilgilendiriyor biz 
bunu soracağız. Burada birinci maddede verir
ken bunu, •% 6 temettü elbette ki soracağız, 
biz bunun için geldik buraya. «Şirketin iki bü
yük ortağı olan Sümerbank ve Karabük mümes
sillerinin karar organı olan idare meclisinde 
ciddî ve müessir mesai göstermemeleri sebebiyle 
şirket menfaatinin lâyikıyle göz önünde tutul
mamış olması, fahiş hakem ücreti ödenmesi ma
dencilere vecibe teşkil etmediği hakle faizsiz 
kredi verilmesine göz yumulduğu gibi. 

h) Şirket sevk ve idaresinin şeklen idare mec
lisince, hakikatte idare meclisi Daniş Kopor'in 
hâkimiyet ve insiyatifine terk edilmiş olması.» 
Yani hakikatte bir idare meclisi var, ama her 
şey Daniş Koper'e terk edilmiş. Bunu rapor söy
lüyor, bendeniz söylemiyorum. 

«İdare Meclisince (Komisyon), Araştırma 
Komisyonunun raporu. «İdare Meclisince veri
len yetkiye muhalif hareket eden İcra Komitesi 
hakkında hiçbir şey düşünülmemiş olduğu gi
bi...» 

«Mamullerin pahalılığına gelince, bunun ne
denleri kanaatimce : 

a) Tesislerin pahalıya malolması dolayısiylc 
mamullerin fiyatına müessir amortisman bedel
lerinin yükselmesi.» 

Yani bendeniz biraz evvel mamuller pahalı 
oluyor, bunu Türk Milleti ödüyor, Yüksek Mec
lis olarak buna el koyalım, dikkatli davranalım, 
bu maddeyi tedvin ederken dememin sebebi bu. 

«b) Kuruluş kanununun 5 nci maddesine 
göre şirket sermayesinin envarter kıymetinin 
en az % 30 una muadil kâr sağlamayı politika 
olarak tesbit etmekte serbest bırakılmış olması,» 

Yani kuruluş kanununun 5 nci maddesine 
göre envanterde yüzde 30 unda bir kâr yapacak, 
yani gayet entresan bir şey; orada bir fiyat 
tesbit ediliyor ve bütün mamullerin fiyatına, 
bütün inşaatların fiyatına tesir edecek bir usul 
ve bu Türkiye'nin, milletin aleyhine bir şey. 
Yüzde 30 istediği gibi yapabiliyor. 

«c) Mamullerin fiyatının tesbitindc bu ka
bil mamullerin Cif İstanbul cari fiyatlarını na
zara almış olması.» Filhakika bugünkü mamul 
fiyatlav, 1 - 2 kalem müstesna, Cif İstanbul cari 
fiyatlarında yani ithalât fiyatından c/o 0 gibi bir 
fazlalık tesbit edilmiştir. 
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PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ3Ü NURİ DA
YAR (Sakarya) — Bunun madde ile ilgisi yok. 

RE^İT ÜLKER (Devamla) — Tamamen mad
de ile ilgili beyefendi. Birinci maddeyi söylüyo
rum. Neden geldi bu birinci madde? 

«d) Demir cevheri gibi anahammaddelerden 
birinin fiyatlarının tesbitinde ve pahalılığın müs-
tchaklarma ödenmesi sırasında mukavele dışı 
fazlalıklara inikas e'tirilmesi. Keza madencilere 
yersiz ve sebepsiz olarak açılan ve milyonlara 
baliğ olan kredilerden faiz alınmaması, 

e) Yapılan hesaplara göre mevcut şartlar 
muvacehesinde kireç taşının beher tonunun fab
rikaya 20 lira civarında malcdileceği hesabcdil-
diği ve çimento sanayii daha müsait teklif ver
diği hakle bunlar üzerinde durul mı yarak 32 li
raya yakın bir fiyatla 10 senelik taahhüdü ta-
zammun eden anlaşmalara gidilmiş olması. 

f) Lihum ve zaruret olmadığı halde pro-
poganda ve ilân ücretlerinde bonkörce davi'anıl-
mış olması, 

g) Türkiye'de kara, demiz nakliyatının di
ğer memleketlere nazaran pahalı bulunması,» 

C-örülüyor ki muhterem arkadaşlarım, paha
lılık sebepleri diye getirilen şeyler, bugün kâra 
geçil memesiyle doğrudan doğruya 'ilgilidir. Bu
nu arkadasınız Reşit Ülker söylemiyor. Gene 
bu Meclis namına her partiden kurulmuş 
bir araştırma kurulu ekseriyetle bu kanaate va-
rıvor ve Yüce Meclise bunu arz ediyor. Şimdi 
muhterem arkadaşlarım, bu birinci madde ile il
gili ha^in noktaya geliyorum. 

Bugün bu kürsüve gelen bâzı arkadaşlarım 
şunu diyorTar : «Teker teker burada suiistimal
ler tcsb't od'lnrş olduğu halde, bir kaziyei muh
keme yoktur. Ortada bir kaziyoi muhkeme 
yoktur, ortada bir anonim şirk ot vardır. Ano-
n'm şfrketin umumi heyeti eğer idare hevoVmi 
ibra etmişse mesele kalmaz.» Hayır arkadaşlar, 
mraole burada başlar, ibra ettiği noktada kal-
mar:, mesele burada başlar. İşte yapılan bu ka
nun açık bırakmıştır. ETçbir Devlet kontrolü 
konulmamıştır. Ve biz/m burada, bu açıklığın 
karsısında yapacak bir iş"miz yoktur. Günkü ne 
orada bir murakabe yapabiliriz, ne bir şev ya-
paVlirz. N:telcm bu Araştırma Konrsvrnu 
kuT^ması müzakere ed'l'irkon o zamanki Sa-
navi Bakanı şunu ifade etmVerdT : «Bu konu
da bir araştırma yapılmasına imkân yoktur. 

Niçin? Günkü özel bir teşebbüstür. Ne İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin statüsüne tabidir, ne şuna 
tabidir, ne buna tabidir, tamamen serbesttir.» 
Hangi özel teşebbüs bu? «Türk Milletinin para
larının, yüz milyonlarının bulunduğu, yaban
cı sermayenin yalnız yüz milyon civarında ol
duğu, özel teşebbüsün yalnız yüz milyon lira 
olduğu ve millet'n parasının bulunduğu bu te
şekkülü bu Meclis denetliyeme-î» fikri ileri sü
rülmüştür. Buna rağmen Yüce Heyetiniz bu
na ilıtifat etmemiş, millet parasının bulunduğu 
her yeri kontrol etmek, araştırmayı kendi vazife
leri içerisinde görmüş ve bunun netı'ces'nde bu 
raporu hazırlayıp getirmiştir. Ve bunun içeri
sinde suiistimaller teker teker teeıVt ed'lmiştir. 

S/imdi arkrdaşlar, Bütçe ve Plân Komisyo
nunda, bu bVnci maddovc bâzı arkadaşlarımız 
muhadefet şerhi vermişlerdir. Bu muhalefet şer
hi do gavot entermandır : «Kanun ta.na.nsı, kuru
cular dışırdald h'sse mnrı'lcri sahiplerine yi'zdc 
G kâr avansı vcrilırncs'ni ve bu avans-n ileride do
ğacak kârdan ma.hsubed'lmoVmıi öngörmektedir. 

Devlete ve Kamu Ikt ;srdi Teşebbüslerine ait 
hirralerc, mütaakıp tarihlerde tahakkuk eu--ile
cek kârdan bir kısmının, özel şahıslara dağıtıl
masına muhalif m ve 440 sayılı Kanunun ruhu
na uygun bulmuyoruz.» 

Bn.lıV<T.r Ankara 
Fennî Islimyeli llyas Seçkin 

O-du 
Arif Hikmet Onat 

Şimdi görülüvor ki arkadaşlar, buramda baş
ka b'r nokta, daha var. İkt'spd' Devlet Teşek
küllerine aidolması gereken kârdan özel teacb-
blb rahiplerin o vereceğiz. Neden vereceğiz? 
Başından beri bır\°da arkadaşlar ifade ediyor-
\a-\ Katiyen eford'm m.'llet'n parafr^le bu ver-
d'ğ'ınrz şcvlcr'n ilgisi yok. Üç tane Bütçe Ko
ni'er/onu üycoi bu. noktadan muhalefet şerhi 
veriyorlar. 

Ş'mdi muhterem arkadaşlarım, böylece bu 
raporda k'reetası yolsuzluğu, yan mamul ham
madde ithali yolsuzluğu, temel inşaat ihalesi 
yolsuzluğu, l'man inşaatı yolsuzluğu, d^mir 
cevheri volmi7İu<hı, barai yolsuzluğu ve m m u l -
lerin pahalılığı, ki bu yolsuzluklann tüm ünün 
ve idares'zl 'klcrin tümünün netı'cnsi o^ırak ele 
abnıyor. Bunlar bizim elimizde cerhedilmem'ş 
bir vesika olarak durmakta ve biz de birinci 
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maddeyi getirip bu şeyi vermekteyiz. Dün de 
ifade ettiğim gibi, zannediyorum ki benden ev
vel konuşan ve zavallı özel teşebbüs, zavallı 
vatandaşlarımız sermaye piyasası diye söyliyen 
arkadaşların belki hakları var ama o kadar cüz'i 
bir hak ki bu ileri sürülecek bir şey değil. Öbür 
haklar kimin? Öbür haklar, Türk Milletinin, 
yüz milyonlarca lirası bu fakir milletin. Düğü
nünüz, biz burada bir Petrol Kanununda gaza 
zam yaparken 12 milyon lira için uzun mü
nakaşalara girdik ve umumi kanun tekniğine 
aykırı olarak, gazdan elde edilecek 12 milyon 
lirayı köylere sarf etmek suretiyle şöyle yapı
lır, şunun emrine verilir, dedik. Neye? B z 
fakir, kalkınmak istiyen Türk Milletinin hakla
rına sahiboluyoruz, onun haklarına dikkat 
ediyoruz, ona bir külfet yüklemek istemiyor!!", 
d ive bunu kanuna reçlrd'k. Öbür taraftan yüz 
nvlyonlarca lira millet parasının, Meclise geti
rilmiş raporu verilmiş, tahkik edilmiş elimiz'n 
altında basılı duruyor ve biz bu gibi mrs?leyc 
dokunmuyoruz ve sen^a hep birlikte diyoruz 
ki, biz bu milletin tam işleriyle meşgulüz. 

Burada yapılacak şey şudur : Evet muhterem 
arkadaşlar, bu bir"nci madde s~rmave piyasa
sının teşekküliyle ilgilidir. Türkiye'de serma
ye piyasasının kurulması bir zarurettir, bir ih
tiyaçtır ve bu hal sermave piyasasına darbe 
vurmuştur. Hakikaten kısa zamarda yüz m'l-
yorna yakın h'pne renedi satılmıştır. Türk V P v i 
dası Ereğli Demir ve Oelik Fabrikasına bü"ük 
bir üm'it bağlamıştır. Fakat fabrika beklendiği 
zrvnmndı. çalışmaya basl artırmıştır. Devi ot mura
kabesinden azade bırakıldığı iç'n, is'edlği «rbi 
hareket ed'lm;stir. Buna karsı bu kamın biz:m 
yüzümüze vurulmaktadır, aslında da budur, iste 
kamın var, s'zin çıkardığınız ka.mın, friz isfedi-
ğ'm'z yolsuzluğu yar>arız, oün'kü s'z Ki yoHız-
lu^hı yaıvmamıza bu kanunla müsaade o*Tn"ş-
tiniz denmektedir. işin hakikat tarafı budur. 

Şimdi yapılacak şey, biz elbette ki bugün 
sermave piyasasının teşekkülünü düşünmek 70-
rundayız, bunu alan ben:m bir profesör arkada
şım, sıra arkadaşım burada oturuyordu o 
bana mektup yazdı, dndi ki: «Oğlum, ben millî 
bir işe hızmot ediyorum diye 3-5 kuruşum var
dı, Ereğli Domir ve Çel'k Fabrikasının hisse 
senetlerinden bir miktar aldım, bugün 350 liraya 
düştü. Buna bir çare bulun». Evet bu hakikat, 
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I bunu yapacağız, yapmalıyız, ama onun yanında 
i da bu korkunç işe Yüce Meclis olarak el koyup 

bunun tedbirleri ne ise şu veya bu parti olarak 
değil, bütün Parlâmento olarak alma'lıyız. Al
mazsak millet bizi bu hareketimizden dolayı af-
ijtmez. Saygılarımla. 

BAŞKAN — A. P. Meclis Grupu adına Sayın 
önder söz istiyor. 

Buyurun Sayın önder. 
A. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER (Er

z u r u m ) — Değerli Başkan, aziz arkadaşlarım; 
müzakeresini yaptığımız tasarının üçüncü celse
sinde bulunmaktayız. Her üç celsede de aynı 
sözleri söylüyoruz, sanki «Benim oğlum bina 
okur, döner döner yine okur» sözündeki espriyi 
burada tahakkuk ettirmek için söz alıyoruz, ko
nuşuyoruz. 

Biz dedik ki ; Türkiye Ereğli Demir ve Çelik 
Fabrikalarının kuruluş Kanununu, esas mukave
lesini müzakere konusu etmiyoruz, bu bir. ikin
cisi, biz dedik ki, bu hususta Meclisin yapmış ol
duğu arayırmanm raporunu müzakere konusu 
etmiyoruz. Burada müzakere konusu olan husus, 
iki buçuk milyar liraya çıkmış olan bir tesisin, 
srmayesi GOO milyon lira olan bir tesisin takriben 
114 milyon liralık sermayesinin korunup korun
maması meselesidir. Burada bunun müzakere 
edilmesi gerekir, buna hasredilmesi gerekir. 

Bundan evvelki celsede Sayın Ülker birtakım 
mülâhazalar serd ettiler, sonunda da bu tasarı-
mn kanunlaşmasının zaruretine işaret buyurdu
lar. Bugünkü tasvirinden ç:kan neticeye göre bu 
kuruluş, suiltimaller kuruluşu, bir skandallar 
kuruluşu, bu kuruluş statü itibariyle anormal 
bir kuruluş. Geçen celsede bu gibi kuruluşların 
anonim sirkeler kanılivle mi vamhı^ ın ı . AAQ 
saynlı Kanuna uygun İktisadi Devlet Teşekkülü 
şeklinde mi yapılmasını veyahut bir Devlet Te
şekkülü olarak mı yapılması hususunu bl'lâhara 
bu hususlara ait kanunlar geldiği takdirde mü
zakere ve münakara eleriz, dedik ve buflrün 
üçüncü a/nr sanayi kurulurken bir statü kur
makta Hükümetin araştırma yapmakta olduğu
nu da beyan cttl'k. Ayrıca İkinci B:ş Yıllık Plâ
nın hedef ve stratejisindeki direktiflerden söz 
açtık, avnca 1067 icra programından bahsederek 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin, bu tin anonim 

| şlrketler"n kaynak yaratmasına ait direktiflerin 
| mcvcudolduğunu beyan ettik. 

— 153 — 
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. Şimdi, muhterem arkadaşlar, bir hususu, ge
çen celsede detayı istendiği için Sayın Boran ta
rafından, bir hususu belirtip, bir sual sormak 
isterim. Türk hususi sektörüne ait 99 milyon li
ralık f.ermaye 198 bin hissedara aittir. 15 900 000 
liralık ikinci tesis sermayesi ise 31 800 hissedara 
aittir. Şimdi bunların kabataslak dökümünü ver
diğimiz takdirde hissedarların şunlar olduğunu 
görmekteyiz; 33-1 esnaf, 51G memur, 307 ev ka
dını, 137 doktor, 63 avukat, 94 subay, 18 işçi, 
48 öğretmen, 74 çiftçi, 8G öğrenci, 15 şirket, 7 
kurum, 3 banka, 1 kooperatif, 2 şoför. Eldeki do
kümana göre himayesini arzu ettiğimiz bu kanu
nun kapsamına giren sermayenin hissedarlarının 
meslek grupları ve adcdlcri arz ettiğim şahıslar
dır ve arz ettiğim adeddir. 

Şimdi, bu sermayedarları koruyalım mı, ko-
rumıyalım mı? 600 milyon sermayesi olan bu şir
ketin 115 milyonluk sermayesini himaye edelim 
mi etmiyelim mi? Devlet sektörünün yanında, 
yabancı sektör yanında sermaye piyasasının ih
dası bakımından takriben 100 milyon liralık ser
mayeyi koruyalım mı korumıyalım mı? Mesele 
orada düğümlenmektedir. Buna evet veya bayır 
demek mecburiyeti ile karşı karşıya bulunmak
tayız. Biz, kanaatimizi sarih olarak beyan ettik. 
Bu müessesede, her müessesede olduğu gibi bâzı 
yolsuzluklar olabilir, bâzı suiistimaller olabilir. 
Türkiye'de Devlet müesseselerinde de yolsuzluk
lar, Devlet müesseselerinde de suiistimaller var
dır. Ancak bu suiistimalleri, bu yolsuzlukları ön
leyici, müesseseler, kontrol edici makamlar da 
mevcuttur. Ereğli Demir ve Çeliğin büyük his
sedarı Türkiye Demir ve Çelik müesseseleri ve 
Sümcrbanktır. 153 milyon birisinin, 153 milyon 
da diğerinin hissesi mevcuttur. Yani cem'an 303 
milyon bunlara aittir. Bu iki müessese ise 440 
sayı'lı Kanuna ta'bi İktisadi Devlet Teşekküllü
dür. iktisadi Devlet Teşekküllerinin murakabesi 
Meclisimiz tarafından yapılmaktadır. Dolayıaiy-
lc bunların iştiraklerinin murakabesi de Meclisi
miz tarafından yapılmaktadır. Bu husus da ten-
kidlcr burada yapılmaktadır. Bilfarz, bir anonim 
şirket olan, bir sigorta şirketinin, İktisadi Dev
let Teşekkülü tarafından sermayesi verilmiş olan 
bir sigorta şirketinin burada âriz ve amik mü
nakaşası yapılmış, Yüksek Meclis bu husustaki 
tcnkidlerini ve direktiflerini bildirmiştir. Bu iti
barla muhterem arkadaşlar, bir murakabesizlik, 

bir kontrolsüzlük, Sayın Ülker'in tasvir ettiği 
mânada, mevcut değildir. Murakabesizlik, kont
rolsüzlük belki bünyesi itibariyle bir noktaya 
kadar mevcuttur. Ancak bunlar için de yeni sta
tüler arandığını bunlara mütaallik yeni tasan
lar sevk edildiğini bu yüzden İktisadi Devlet Te
şekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu di
ye bir komisyon kurulmuş okluğunu daha evvel 
beyan ettik. Hattâ bendeniz daha ileriye gittim, 
dedim ki; İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeni
den Düzenleme komisyonu bizce muvakkat bir 
komisyondur, Almanya'da, Fransa'da, Japonya-
da bu tip müesseseler, yani İktisadi Devlet Te
şekküllerini düzenliyen müesseseler devamlı mü
esseselerdir, bunu devamlı bir müessese haline 
getirelim, bu tip kuruluşlar için daha iyi statü
ler araştırılsın, daha iyi tasarılar sevk edilsin. 
Şimdi sanki bir skandallar müessesesi var, bu 
skandallar müessesesini de kanun sevk etmek 
suretiyle Hükümet korumakta. Yok böyle bir 
şey arkadaşlar. Bir skandal varsa, bir yolsuzluk 
varsa onu ne Hükümetiniz, ne Meclisiniz ve ne 
de Grupumuz himaye edecek durumda değildir. 
Yalnız tasvir edilen mânada bir müessese değil
dir, tasvir edildiği şekilde bir sermaye mevcut 
değildir. Burada korunması gereken sermaye, 
demin de arz ettiğim gibi, küçük tasarruf sahi
bine ait bir sermayedir. Sermaye piyasasının 
açılması bakımından, kurulması bakımından da 
korunması zaruri olan bir sermayedir. Bu tasa
rının kapsadığı başka hiçbir mâna mevcut değil
dir. 

Diğer taraftan muhterem arkadaşlar, hiçbir 
tasarıda olmıyan açıklıkla, vuzuhla gerekçede 
niçin_ üç yıllık müddet istendiği de gayet bariz 
şekilde ifade edilmiştir. Lütfen gerekçenin ikin
ci sayfasını açın - zamanınızı, bu kanunların mü
zakeresi tahditli olduğu için fazla işgaıl etmek 
istemiyorum - ikinci sayfasında, yedi madde sa
yılmıştır. Gerek Hükümet ve dolayısiyle şirket 
gayet samimiyetle zararının sebeplerini burada 
tadadetmiştir. Bir hususa temas ettik, bu mües
sesenin faaliyete geçmesi araya giren çok müc
bir sebeplerle 1960 İhtilâli ile 1,5 yıl gecikmiş
tir, dedik. Burada zikredilmiştir, 5 senelik müd
det kendiliğinden 3,5 seneye inmiş vaziyettedir. 
Skandalların, suiistimallerin olduğu devirde bu 
devir değildir, eğer iddia edildiği gibi, böyle bir 
şey varsa. Kaldı ki, muhterem arkadaşlarım, 



M. Meclisi B : 86 14 . 4 . 1967 O : 1 

"bir husus daha vardır; gerek Sümerbank, gerek
se Türkiye Ereğli Demir ve Çelik hissedarları 
özel bir tahkikat komisyonu kurmuş, iddia edi
len yolsuzlukları bu komisyon incelemiş, raporu 
Heyeti Umumiyeye arz etmiştir. Bu rapor da 
Heydti Umumiycde tasvibedilmiştir. Tasvibedil-
miyecek bir raporu SLimerbankm veyahutta Ka
rabük Demir ve Çelik Müessesesi temsilcilerinin 
'bile bile tasvibedeceğini ben şahsan tasavvur et
miyorum. Kaldı ki, bunların başında bir vekâlet 
vardır, bir Hükümet vardır, yolsuzlukları örtbas 
etmesi de bahis konusu değildir. 

Aziz arkadaşlar ben yine Reşit Ülker arka
daşımın kanaati hilâfına, sırf raporlarda beyan 
edilen hususlara istinadetmek suretiyle müesse
selerin itham edilmesinin doğru olmadığı kanaa
tindeyim. Bu yola gittiğimiz takdirde çalışan, 
memleket iktisadiyatına bir şeyler vermek isti-
yen müesseseler böyle ithamlarla lekelenirler, ze
delenirler.... 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Meclis yap
mıştır... 

BAŞKAN — Sayın Ülker müdahale etmeyin. 
A. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER (De

vamla) — Efendim, Meclis yapsın. Meclise su
nulan bir rapordur, rapor da Meclisin tasvibin
den, geçmiş bir şey değildir. Kaldı ki, Meclis bir 
mahkeme değildir. Meclis, tarafları dinlemiş de
ğildir, Meclisin komisyonu tarafları dinlemiş de
ğildir. Elde, kaziyci muhkeme olmadıktan sonra, 
kesin bir hüküm olmadıktan sonra bir müessese
yi nasıl mahkûm edebilirsiniz. Bu tarzda beyan
da bulunmak, kanaatimce doğru değildir. 

Muhterem arkadaşlar, tekrar ediyorum; bu 
müessesenin statüsünü bu, müessese hakkında 
verilmiş olan raporları yine münakaşa edebiliriz. 

Arkadaşlar, şimdi öyle bir duruma geliyoruz 
ki, sanki Reşit Ülker arkadaşımız iddia makamı, 
biz de müdafaa makamıyız. Vakıa biz haklı olan, 
inandığımız her şeyin müdafaasını yaparız, mü
dafaa makamı oluruz. Yalnız Reşit Ülker arka
daşım bu iddialarını bu yolsuzlukların olduğu 
zaman niçin serd etmemiştir, niçin getirmemiş
t i r? Bugün mü olmuştur bunlar? Böyle bir şey 
yok arkadaşlar. 

Bu itibarla bendeniz tekrar ediyorum; mev
zuu dağıtmıyalım. Biraz da... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Yolsuzluk ol
mamış mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bir kere, evvel 
emirde biliniz ki, görüştüğümüz kanun tasarısı, 
yolsuzluk kanun tasarısı değil. Ve burada bir 
rapor görüşmüyoruz, bir maddenin müzakeresi
ni yapıyoruz. 

A. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER (De
vamla) — Yolsuzluklara cevap verecek olan ma
kam da ben değilim. Her hangi bir yolsuzluğu 
da vikaye maksadiyle bunu da söylemiyorum. 
Eğer yolsuzluk'varsa Reşit Ülker'den daha has
sas olarak bu yolsuzlukların meydana çıkarılma
sına da taraftarım. Bunu da tasrihan bildiririm, 
Yalnız yolsuzluklar eğer cereyan etmişse o gün 
susan, bugün konuşan arkadaşımı da kınarsam 
bunda bana hak vermeniz gerekir. 

Aziz arkadaşlar, biraz da Saym Başkanımı
zın cidden çok demokratik idaresinden, toleran
sından istifade ederek mevzuu dağıtmaktayız ve 
kanunun çıkmasını geciktirmekteyiz. Bence ka
nun tasarısının birinci maddesi, arz ettiğim 100 
milyonluk küçük hissedarlara ait, küçük tasar
ruf sahiplerine ait sermayenin garanti altına 
alınması veya alınmaması meselesidir, ki, alın
masına can ve gönülden katılıyoruz. 

İkinci mesele ise, sermaye piyasasının zede
lenmemesini temin etme meselesidir. Bunun dı
şında ısrarlı şekilde bâzı idefiksler, bâzı peşin 
hükümler bu kürsüye getirilmekte, bir polemik 
konusu yapılmaktadır. Kanaatimiz bundan iba
rettir. Tekrar huzurunuzu işgal ettiğim için özür 
diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, birinci 
•madde üzerinde müzakerenin yeterli olduğuna 
dair önerge gelmiştir. 

Yeterlik önergesini muameleye koymadan 
önce komisyona söz vereceğim. Onu takiben 
Saym Fethi Çelikbaş'a söz vereceğim. Daha 
sonra da yeterlik önergesini oyunuza sunaca
ğım. 

Buyurun sayın komisyon sözcüsü. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Saym Başkan, muhterem 
arkadaşlarım, müzakere mevzuu olan tasarı 
münasebetiyle ve özellikle birinci maddesi mü
nasebetiyle bu müessese hakkında, Ereğli De
mir ve Çelik Müessesesi hakkında, âdeta kuru
luş kanununu, kuruluş şartlarına ininceye ka
dar geniş, tafsilâtlı bir müzakere yapıldı. O 
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itibarla muhterem arkadaşlarım, muhterem ha
tiplerin beyanlarına cevap verirken ben de bil-
mecıburiye bu sırayı takibetmek zorunda kala
cağım. 

Sayın Reşit Ülker arkadaşımız; «Bu mües
sese bir suiıgeneris müessesesidir, statüsü maz
but bir tarzda hazırlanmamıştır, Devlet serma
yesinin büyük ölçüde iştirak ettiği bir mües
sesede bu sermayenin hakları korunmamakta-
dır. Bu müessesede murakabe usulleri yeterli 
değildir ve daha doğrusu kelimeyi biraz ağır 
bulmamanız için istirhamda bulunmak istiyo
rum, bu müessese âdeta bir tezebzüp içindedir 
murakabe bakımından.» dediler. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu müessese 
kurulduğu şartlar i'çinde bir başka türlüsü ku
rulabilir miydi? Bu noktaya kısasa işaret et
mek istiyorum. 

Bu müessese kurulurken denmi'ş ki, size 120 
milyon dolar, takriben 1 milyar 350 milyon lira 
civarında bir kredi.. Bu kredinin 30 milyon li
rası dolar olarak verilecek, 20 senede ödene
cek, muayyen faizle ödenecek, bunun 100 mil
yon doları da Türk lirası olarak ödenecektir; 
böyle bir müesseseyi kurun. Böyle bir şart ileri 
sürülmüş, böyle bir teklif gelmiş, böyle bir 
imkân hâsıl olmuş, düşünülmüş, taşınılmış, bu 
müessese kurulurken bu şartlar muvacehesinde, 
•bu türlü veyahut başka türlü kurulsun şıkkı 
yok. başka bir alternatifi yok. Bu müessese 
ya bu şartlarla kurulur veya hiç kurulmaz. 
Mesele o noktada. Ya bu şartlarla kurarsınız 
veya 'bir 'başka statü ile kurma imkânımız yok. 
Uzun müzakereler olmuş, uzun araştırmalar, 
uzun etütler yapılmış ve nihayet, malûm ka
nun ısdar edilerek müessesenin kurulmasına 
imkân verilmiş. Akabinde ihtilâl zuhur etmiş. 
Bunları bir miktar teferruatı ile arz etmek 
mecburiyetindeyim. Bu müessese benim kanaa
time göre, Reşit Ülker arkadaşımızın tavsif 
ettiği mânada korkunç bir müessese değildir. 
Türk millî gelirine, Türk cıkonomisine mühim 
katkıda bulunan son derece değerli bir mües
sesedir. O itibarla biraz teferruatıyla arz et
meye gayret ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, dediğim gibi, mü
essesenin başka kuruluş şartı yok, ihtilâl ol
muş. zaten etrafında bir yığın lâflar edilmiş 
olan bu müessese tetkike tabi tutulmuş, bir 

özel komitede kuruluş şartları araştırılmış, 
tetkik edilmiş ve ittifakla varılan netice o olmuş 
ki, müessese Türkiye'nin menfaatidir, kurul
ması iktiza eder; Türkiye'nin kalkınması için 
vazgeçilmez bir müessesedir. O itibarla ihtilâl 
rejimi bu uzun araştırmalardan sonra, yaptır
dığı uzun araştırmalardan sonra bu statünün 
devamına karar vermiş ve faaliyet başlamış. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu münaka
şayı tekrar tazelemenin hiç faydası yok. Bu 
müessese 2,5 milyar sarf iyi e kurulmuş ve bu 
şirket 39 ayda büyük bir tesisi, Türkiye için 
rekor sayılmak iktiza eden bir müddet içinde 
ikmal etmiş ve Türk ekonomisinin hizmetine 
sokmuş. 

Değerli arkadaşlarım, bu, Türkiye için ger
çekten büyük bir başarıdır. Bunu samimiyetle 
itiraf etmek lâzım. Bu, şirketin başarısıdır. Size 
bir mukayese unsuru olsun için 1944 te başlı-
yan Karabük tevsiatının hâlâ devam etmekte 
olduğunu söylemek isterim. 1 milyar lira sar-
fiyîe devam etmektedir. 2,5 milyar lira sarf 
etmişler ve 31) ayda bu muazzam tesisi hiz
mete sokmuşlar. Şimdi ne olmuş, bu tesis hiz
mete girmekle. Basit bir başka hesap yapmak 
lâzım, Türkiye'de hiç kimsenin yapamadığı 
bir hesabı yapmak lâzım, çok az insanın yaptı
ğı bir hesabı yapmak lâzım değerli arkadaşla
rım. Şimdi bu müessese hizmete girmiş ne ol
muş? Türkiye her sene dış ödeme dengesinde 
52 milyon d darlık lehte bir avantaj elde et
miş. Yani her ecnc, eğer bu müessese h'zmctc 
girmeseydi Türkiye Devleti ecnebi memleket
lerin fabrikatör]erine, işçisine 52 milyon d^lâr, 
takriben bugünkü tempo istihsal ile GO milyon 
dolar ödemek zorunda kalacaktı. Bu müesse
se Türkiye'ye G3 milyon dolarlık bir tasarruf 
imkânı veriyor. Ayrıca, direktman GO bin ki
şiye iş bulmuş müessese. Ayrıca bu müessese 
mamuilC'-iylc çalışan yr.n kımüuşlar, yan sa-
nai tesisleri yi c, takribi olarak bu bir kaba he
saptım, belki, hatalı olabilir, ama, 1 milyona ya
kın insana istihdam yaratmış. Müessese bu. 
Şimdi bu müccscccdc, c "endim, 2 400 bilmem 
ihale Devlet Artırma Eksiltme kanunları bir 
sene geciktirir, kimse de hesap sormaz, Tür
kiye'de bu niye gecikti diye bu normal sayılır, 
bi'yle bir büyük tesis için. Geciktirdiniz mî, 
52 - G0 milyon dolar... Sadece bu hesap 600 mil-
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yon Türk Lirası gider muhterem arkadaşla
rım. iki sene gecikti: mi, 1 milyar 200 mi'y.n 
Tü k Lirası... Hesabı, bir başka hesabı yap
mak lâzım. Ve bu müessese hakkında konu
şurken bir miktar ölçülü olmak lâzım. Ger
çekten Türk resmî sektörü eğer büyle bir te
şebbüsü yapmış clsaydı, Karabük misaliyle 
sabittir ki, çık endişe edilir ve çok •muhtemel
dir ki, bu tesis ancak 10 senede b'ıtcbiLidi ve 
bu hesap ile milyarlarca lira heba olur, gider
di dış memleketlere. Bu parayı öderdiniz. Ay
rıca, yarattığı istihdam hacmi ve Türk millî 
gelirinde yaptığı sıçrama ile kazanılan bütün 
millî değerler heba olur giderdi. 

Değerli arkadaşlar, bu hesabı bir miktar 
boy1 e yapmak lâzım. Şimdi bir küçük misal ol
sun diye söylüyorum, şurada bir Ankara ote
li var. Bu müessese iki sene evvel bağladı in
şaata. iki sene s 'nra bitirdi. (Mahiyeti anla-
şılraıyan gürültüler) 60 milyonluk iş. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, mecbur mu
sunuz takviye etmiye. Beyefendi yok öyle göy 
Mehaz vermeye hakkınız yok. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA
YA R (Devamla) — Evet iki sene evvel başla
dılar, ik:'; sene sonra bitirdiler. 2,5 milyarlık 
bir tesisi bu şirket, yine ısrarla ifade ediyorum. 
Türk ölçüleri içinde hattâ bir enternasyonal 
standarttır, gayet parlak bir hizmettir, 39 ay
da hizmete sokmuştur, sen derecede büyük bir 
başarıdır. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu Ereğli De
mir vo Çelik hakkında niçin bu kadar gürültü 
kopâv, niçin herkes bir köşesinden çekerek 
bu müesseseyi itibarsız hale getirmenin gayreti 
içinde bulunur. Onu kısmen olsun ifade etmek
te fayda vardır, sevgili arkadaşlarım. 

Ş'aıdi muhterem arkadaşlarım, 60 mily:>" 
dolarlık bir döviz rantresi, bir düviz ikâmesi 
yapmış müessese. Bu fabrikayı kaldırın, bunu 
ithal etmeye mecbur kalacaksınız ve ithal et
tiğiniz mamuller Türkiye'de demir - çeliğ'r 
yaptığı mamullerin dunundadır. Fabrika kaii-
teii mal yapmaktadır ve Türkiye'ye hariçte 
ki fabrikaların yaptığı mal g'rmemişt'r. Şim 
di bu fabrikayı ka7dırm 60 milyon dolar ithal 
odceeksiriz. Bu 60 mliyon ddârl ık ithalâtın 
bu ticaretini yapan insanlar var Türk'ye'de iş
te bütün afaki dolduran feryatlar bunlardan 
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•gelmektedir. Dedi kodu burada. Müessese iti
barsız hale gelsin, müessese rantabilite imkân
larından mahrum olsun. Hattâ belki bu mües
sese Türkiye'nin ekonomik hayatından silinip 
gitsin, işte bu aracı kütle, bu 60 milyon dola
rın ticaretini yapan insanların bu kolay kâr
dan mahrum hale gcli i bu müesseserin üstün
de âdeta bir kâbus gibi çöken, dedi koduları 
yaratan müh'm bir faktördür. Bu hususa şöyle
ce işaret etmekte fayda mülâhaza etmekteyim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu fabrika
nın sermayesine iştirak eden müesseseler var
dır, arkadaşlarım saydılar, tekrarda fayda mü
lâhaza etmiyorum. Şimdi bu müesseseler nomi
nal sermaye, resmî sektör bu fabrikacın ida
resinde hakiki sermaye. Bu müessese de özel hu
kuk hükümlerine tabi. Bu ölçüler içinde mem
leketin son derece değerli unruriarmdan mü
teşekkil d kuz kişilik bir komite kurmuşlar, 
biır bilili'idşi heyet! kurmuşlar. Şimdi Meclis 
raporunda dermeyan edi'len hususlar tetkik ot-
tiri'ımış, umumi heyet fevkalâde içtiımaya dav:t 
edilmiş ve bütün bu söylediğim unsurlar ayrı 
ayrı tetkik edilmiş ve fe^kalâ^c umumi heyet 
içtimamda idare heyeti ibra edilmiştir. Ş'radi 
'bi*Jtün bunlarn k a r ş ı n d a k i iddiaların hakikat
le, gerçekle ilgisi yoktur aziz arkadaş]arım, ay
rıca bu hususa işaret otme'k istiyorum. 

Şirrr1)' muhterem ar'kadaşlarm, bu fabriika-
yı Dc'Vİrit kuırayd1. rrec^n cesede de arz ettim, 
ne yapacaktınız? Nitekim Devletin Hazine ik-
".i",1'ann,n bu müesseseden aMığı faiz ha ' \ l i 
5,75 sevgili arkadaş-1 a r m . Devlet bhzat bu 
müeTieseden yü-de altıya ba^iğ olan fa'z a1-
-Tiktad^r, ve:digi .krediler dolayWyfe. fr»"iTi 
rarz"'mrfıal bu özel sektörün sernave iştiraki 
olmasa ne yapacak^ n1/.? Yine Devlet v^rec^k 
veya tahv'i1 i,hra"e;lene;kr<'niz, fai9; ver~-'^k du-
-"rT-r'da defril mism!':7? V^^'iV.'ni 'r . Ni"";"11!',"! 
^03 küsur milyon liraya baliğ o7an Hailine ik-
• 'y 'n^tıa Ma'l've Bakanağı yiV-rlo '5.75 fa:,z r1-
-v'T",''.ad-'T\ YaNm",1 kred'ive yünde 5.75 '»Vn/rn-
da kredi vermelin Yr. n ü e ^ ^ o . Bn f.ıri ya
bancı krediye vermeksiniz. Hafine a^a^r-. va-
tandasın^z-Ti ve'di^i. vnlLardaTnı:7,ın küçü11' ta-
",.a,v",r«f,'arırdan b ^ H i r ' D b-u rTÜer.^.rı-^r'n hV-se 
".^-^"iVr'ın'e yat/M'"l1^1 naralara. kan ı b"r ~nV bir 
"".aran1""! ver-^>rvor>o1ı~,:niz: hv"Tin r r ^ r !'~ra. î"1-
nun hissi selimle izahı mümkün değiidir. Kal-
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clı ki, arkadaşlarımızın telâffuz ettiği gibi mesc-
le bir kâr garantisi de değildir. Bu bdr temet
tü garantisidir, muhterem aıkadaşiarım. Bir 
.mâna da bugün hisse senedi sahiplerine yüzde 
0 temettü garantisi ödüyorsunuz, aslında ken
di parasını kondia'ne daha evci vermiş oluyor
sunuz, avans olarak vermiş oluyorsunuz. He
rkle müessese kâra geçtiği zaman bu verilen 
temettü avanslara mahsu'bodilecck ve bakiye 
'kârlardan istifade ctımc'k imkânını bulacaklar. 
O itibarla, bunu bir kâr garantisi telâkki etmek 
yanlış olsa gerektir. Bu bir temettü garantisi
dir ve bizzat hisse senedi sahiplerinin ileride
ki kârlarına ma'hsübolarak verilmiştir. Sadece 
bir ön ödemedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu noktaya böyle
ce işaret ettikten sonra, bu faibrika niçin zarar 
etmektedir, niçin arkadaşlarımızın ifade etti
ği gibi, büyük bir israf mı vardır, bir idari ha
ta mı vardır, yoksa bir yolsuzluk mu vardır, ni
çin zarar etmektedir'? 

Muhterem arkadaşlarım., bu bir teknik me
seledir. Fakat, kısmen olsun izaha gayret ede
ceğim. Bu nevi dev tesisler Dünyanın hiçbir 
yerinde kurulduktan, işletmeye açıkkikları sone 
kâm, geçmezler. Geçmemeleri talbiatm iea'bıdır. 
müşküldür. Evvelâ bu tesisleri teknik olarak 
tam kapasite ile çaılıstır.anva.zsımız. Bir muay
yen alıştırma devresine, tesisin teknik sarkarı 
muvacche^'irvrlo bir alıştırma devrer/ine ihtiyaç 
vaı^ır. O kibarla çalıştıramazısınız, tam kapa
siteye geçemez bu tesisler. Nitekim Karabük 
fiıbr'kası kuruluşundan takriben 15 sene sonra 
veva "10 sene sonra, ancak 1950 senelerinde tam 
kapasite hududuna vaki asm işitir. Bugün dahi 
Tvarnkük tam kapasite ile çalışamamaktadır. 
O itibarla muhterem arkadaşlarım, İm tesis
lerin özelliği vardır; kuracaksımz, işletmeye 
aça..caksınrz, o sene kâra geçecek, bu mümkün 
değil. Kaldı ki. ayrıca birtakım menfi faktörler 
var, onu da ifade etmek zorundayım. 

19G5 itibariyle söylüyorum; 1965 itibariyle 
hu müessese GOO milyon liralık iş yapmış. Bu GOO 
milyonun satışlarından hâısıl oları miktar, kâr 
falan değildir. GOO milyon liralık iş yapmış, bu
nun 148 milyon lirasını faiz bedeli olaraik öde
miştir. Takribi 80 - 90 milyon lira amortisman 
koyarsanız GOO milyon liralık bir hâsıla içinde 
200 milyon liraya yakın bir parayı faiz bedeli 

vo amortisman bedeli olarak çıkardanız, bu 
fabrikanın kâr ötme imkânı bu şartlar içimde 
gayrirnümkün hale gelir. O itibarla müessese 
gerek yabancı krediler için, gerek m'il'Iî krediler 
için, faiz haldi erini düşürücü 'birtakım ^eşob-
büıslerdc bulunmaktadır. Bu teşebbüslerin so
nucunda müspet bir netice hâsıl olacağı intibaı 
vardır. Katı bir şey söylemek imkânından he
nüz mahrumuz; olduğu zaman müessesenin kâra 
geçmesi mümkündür. Hattâ tam kapasite ile 
çalışmadığı halde mümkündür. Kaldı ki, mü
essese her gün mevcut kapasitesini artırıcı bir 
gayröbllo çalışmaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, b'ir başka 
hususa daha işaret etmek istiyorum. Türkiye'
nin kalkınmasında bu fabrikanın istihsal ettiği 
mamullerin önemini izaha lüzum hissetmiyorum. 
Ama Türkiye bu mamullere çok artan bir tem
po ile, çok artan bir süratle ihtiyacı olan bir 
memlekettir. Şimdi bu fabrika her sene 400 
milyon liralık yatırım yapmak suretiyle tesis
lerini tevsi etmek ve 1970 lcrde, 1976 Tarda 
Türkiye'nin ihtiyacına cevap verir halle gelmek 
zorundadır. O itibarla bu müessese devamlı fi
nansman kaynağı aramak zorunda olan bir mü
essesedir. Bu kanun ayrıca bu bakımdan da 
ehemmiyetlidir. Küçük tasarruf erbabına halk
larının garanti edildiğini, 'korunduğunu tes
hil etmek, toyidetmek zarureti vardır. Bu mü
essese önümüzdeki devrelerde ihraeedeeeği his
se senetlerine müşteri bulsun, yeni finansman 
kaynakları elde etsin için muhterem arka
daşlarım. 

Şimdi b'ir kaşika iddiaya cevap venmek işiti
yorum : Dendi ki, Sayın Reşit Ülker arkadaşımız 
tarafından; 500 liralık hisse senetleri 350 liraya 
kadar düştü, spekülatörler alıyor, falan. Bu
nun bir spekülâsyon olduğu, hattâ iddiaya gö-
re tesibit edildiğimin kadarı ile ifade edeyim. 
Bir tek insanın, ,bir tek spekülatörün bir gayreti 
olmuş, ben çıktım alıyorum, varsa satsın, gibi 
bir hava yaratıma gayreti olmuş. Ama ilgililer 
ifade etmektedirler ki; böylece satılan, büyük 
ölçüde bir paniğe sehelbo'lan, hattâ bir hareket 
yoktur ve Ereğli Demir ve Çelik hisselerinde 
'•de hâriz hir düşme de olmamıştır. 

Nitekim bunu teyideden bir başka misal var, 
geçen celsede söylemiş tüm. ben geçen celsede 
6 aylık bir rakam vermiştim. Ama şimdi son 
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bir>buçuk ayın rakamım vereyim: Son birbu-
çuk ayda müessese 170 000' liralık hisse senedi 
«altmıştır baga/baş fiyatla. O '•halde bir hareket1 

olsa, hisse serveti erinde bir düşür, olsa müesse
senin böyle bir imkânı bulması her halde müş
kül olsa gerektir. 

Bu itibarla; büyük bir spekülâsyon cereyan 
ediyor, efendim hisse senekleri düştü, gibi bir 
havanm, bir iddianın gerçekle bir ilgisi olma
dığını zannetmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime son ve
rirken, bahsettiğim, gibi, mühim ölçüde bir 
mahiyeti olnııyan ama esasında bir prestij me
selesi olan Devlet için do, müessese için de ve 
kendisine sermaye yatırmış olanların halklarını 
koruyan, kâr değil, temettü garantisi veren bu 
tasarı münasebetiyle iddialara cevap vermiş ol
dum. 

Değerli arkadaşlarım, kanaatimi tekrar iz
har ederek huzurunuzdan ayrılmak iletiyorum. 
Ereğli Demir ve Ocuk Müessesesi Türkiye'nin 
ekonomiik hayatında bir pilot müessese olarak 
son derece değerli bir müessesedir. 'Son de
rece kıymetli bir müessesedir. Güzel ku
rulmuş 'bir müessesedir. Hat!tâ Avrupa stan
dartlarına uygun kurulmuş ıb'ir müessese
dir. İtina ile bu müesseseyi muhafaza et
mek, sıyanet etmek gayretleri, zannederim he
ba olmuş gayretler sayılmamak lâzımdır. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bayar bir dakika; Sayın 
E'sengin'in sorusu var. 
Buyurun Say m Esengin sorunuzu sorun. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sayın 
sözcüden evvelâ konuşmasında bahsettiği ]00 
milyon liranm büyük kısmının kimlere, yani 
hangi şirketlere aidolduğunu açıklamalarını is
tiyorum. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA
YAR (Devamla) — İfade edı?yim paşam. Ben
deki dokümana göre ve Saym Oevat Önder ar
kadaşımızın da ifade ettiği gibi, 331 esnaf var. 
Bu 100 milyon lirabk hisse senetleri içinde. 

KENAN ESENG1L (Zonguldak) — Bu 100 
milyondan kaç, milyonu büyük şirk etler e, ban
kalara aittir? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ 
ıBAYAR (Devamla) — Efendim, bizim elimiz
deki listeye göre bütün hisse senetlerinin mec

muu bu, sevgili paşam mecmuu bu. Ayrıca bu
nun kurucu hisse senetleriyle alâkası yak. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Konu
lan 100 milyon. Öyle adam var ki, 5 bin lira 
yatırmıştır, öyle adam var ki, 1 milyon yatır
mıştır. Bu 5 milyon, 50 milyon yatıran ban-
Ikalıar, şirketler kimlerdir, en fazla sermayeli 
kimlerdir ? Bu, bir. 

PLÂN, KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ 
BAYAR (Devamla) — Onu araştırayım, size 
cevap vereyim. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — İkin
cisi; Meclis Araştırma raporunu Sayın Reşit 
Ülker okudu. Bu okunan rapor sizce yanlış mı
dır'? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA
YAR, (Devamla) — Efendim, ben böyle bir id
diada bulunmadım ki, beyanımı teyidedeyim. 

BAŞKAN — Sayın Esengin, esasımda Saym 
Reşit Üılker bu raporu geniş surette Riyasetin 
müsamahası altında okudu. Haddizatında bu 
kanununun o raporla ilgisi yoktur. O raporun 
ıgörüşmesi ayrıca yapılması istenirse Meclis 
araştırması olarak telâkki edilecektir. Şimdi 
ıbu kanunla ilgisi yok/tur. 

KENAN ESENGİN (Zolguklak) — Bu ra
por hakkındaki şahsi fikriniz nedir1? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA
YAR (Devamla) — Paşam ben mâruzâtımı tc-
ylde'ttim, Araştırma Komisyonu raporu hak
kında konuşmaya salahiyetli değilim. Şahsi fit
ilim. mevzubahis değil, komisyon sözcüsüyüm. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Rapora 
tetkik ettiğinize göre, sizde bir kanaat hâ
sıl olmuştur. Vicdani kanaat olarak suiistimal 
var mıdır, yok mudur ? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA
YAR (Devamla) — Bu kanaatinizi paylanmı
yorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Son söz milletvek'ilinindir hük
müne göre Saym Fethi Çollkbaş sıradadır. An-
oak Türkiye İşçi Partisi Grupu adına Sayın 
Çötiin Altan söz istemiştir. 

Buyurunuz. 

T. 1. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(İstanbul) — Saym Başlkan, saym milletvekil
leri... 

BAŞKAN — Sayın Altan 1 nci madde ile 
ilgili konuşacaksınız. 
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T. î. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Sayın Başkanım, 1 nci madde ile 
ilgili olaraik konuşacağım. Zaten bu kanun tasa
rısının 1 nci maddesinin ortaya koyduğu bir 
tablo var ki, bu taibloyu konuşurken, mantıki 
neticesi birtakım izahları yapmak içıin, bunun 
mantıki neticesi fabrikanın ta kuruluşuna 'ka
dar ha/tip arkadaşları kompozisyonlar yapmaya 
sevk etmiştir. Birinci maddedclkii tablo nedir? 
Fabnilka kâr edemediği için hisse senetleri al
mış olanların özel sektöre ait bölümüne, yani 
Devletin dışında 'kalan kısmına 100 mıilyon lira 
kâr ©dilememiş olmasının karşılığında Devlet 
'eliyle bir pay venmek. Şimdi bir kere bu avans
tır. Bir kere böyle bir taıblo sıhhatli bir tablo 
mudur, yoksa bu kadar konuşmayı gerektirdi
ğine göre, sakat bir tablo mudur? Yani usul 
(böyle mildir? Anonim Şirketi böyle mi kurulur, 
sermaye piyasası böyle mi açılır, usulü böyle 
midir? En iyisi bu mudur? Yoksa bu; Türkiye'
nin ş'artları içinde Türkiye'ye uymıyan bir sis-
ftemden meydana gelmiş bir saaktlığm meydana 
Igetlrdiğü bir manzara mıdır? Eğer klâsikte hep 
(böyle olsaydı, ziaten bunun kanun olarak bura
ya gelmesine daJhii ihtüyacolmazdı. Bu iktisat
ta da, yer yüzünde de her hangi bir gerek li
beral, gerek sosyalist anlayışla da 'kolay kolay 
(bağdaşamıyacak bir Türkiye'ye münhasır du
rum. Konuşmanın bu kadar uzamasının ger
çek nedeni bu. Eskiden böyle kanunlar bir da
kikada geçerdâ Meclisten. Böyle buna benzer, 
'bu şekilde değil ama, böyle Türkiye'ye has du
rumlar olduğu va'kalt tdknik meselelerde kimse 
üstümde durmaz, parmaklar kalkar, geçerdi. 

Bugün Meclisin bu konulara eğilmesi bu ko
nularla milletvekillerinin daha fazla ilgilenmesi 
üzülünecek değil, öğünüleeck, sevinilecek bir 
durum. Merak edilmeye başlanmıştır; neden 
Iböyle birtakım anormal durumlarla karşikar-
şıya geliyoruz Türkiye'de. Onun için de demin-
•vcok Sayın Adalet Partisi Sözcüsü; girmek istemi
yorum konuya olan olmuş ki, birtakım fazla sar
fiyat olmuştur, dedi. Komisyon sözcüsü arkada
şımız bunu kabul etmedi. Şimdi, mesele o da 
değil, mesele, bizim kredi politikamızla ilgilidir. 
Oradan geliyor bu sakatlık. Çünkü bu fabrika
nın gerçek dünya piyasasındaki değeri 1 milyar 
liradır. 2,5 milyara çıktığı ifade edilmiştir söz
cü arkadaşımız tarafından. Belki de aşmıştır. 
Bütün mesele buradan geliyor. 

Sayın Komisyon Sözcüsü dediler ki, «52 mil
yon bir tasarruf sağlamaktadır bu fabrika.» Efen
dim, her fabrika tasarruf sağlar, her fabrikanın 
bir millî değeri vardır bu ülkenin içinde. Mese
le, bütün iktisadi tablodaki optimali yakalıyabil-
miş mi, daha fazlasını sağlıyamaz mıydı? En 
rantabl, on bilimsel bir şekilde mi kurulmuş ve 
çalıştırılmıştır, Bunu araştırmak önemli. Yoksa 
hangi fabrika kursanız bir millî değer sağlamış 
olursunuz, ama en iyi şekilde de en başka türlüsü 
olamaz şekildeki yerini bulmuş muyuz? Eğer bu
nu bulmuş olsaydık bu kanun gelmezdi bugün 
karşımıza. Çünkü bu krediler bir tek çavla bağlı 
olarak gelir Amerika'dan, yalnız Amerikan fir
malarına yaptırmak şartiyle. Sakatlık oradan 
çıkıyor. Gayet tabiî bu tip büyük fabrikalar, 
doğrudur, başlangıçta kâra geçmezler. Ama baş
langıçta kâra geçmiyeceğini bilerek satılır bun
ların aksiyonları. Yani eğer bu başlangıçta bu kâr 
etmiyceck ama Devlet bunu avans yoliyle do olsa 
kai'şılıyacaktır, diye bir kaide yoktur. Onu bili
yor zaten oraya parasını yatırırken, ilerde kâr 
alacağını veya alamıyacağını. 

Konuşmamın ikinci kısmında ayrı bir noktaya 
daha temas edeceğim, çok adı edildi: Bu Ameri
kan kredileri verilirken şart koşulur, yalnız Ame
rikan firmalarına yaptırılır bu şeyler diyerekten, 
kredinin konusu olan fabrika, ne için kondu ise o 
kredi, o ancak Amerikan firmasına yaptırılır, di
ye şart koşulur. Ve o firmanın teklif ettiği fiyat, 
dünya piyasasının dışında olabilir. Çünkü mec
bursunuz ona yaptırmaya. Demincek burada Ko
misyon Sözcüsü arkadaşımız da söyledi; «Kuruluş 
Kanununu konuşmak burada fıızulidir, çünkü 
mecburduk » dedi. Yani mecburduk, A. P. değil
di, ama kim? O günkü iktidar. Neden mecbur
duk? Çünkü krediyi oradan alabiliyor, ve o zaman 
da Amerikan firmasına yaptırmak zorunluğunda. 
Ne oluyor? Amerikan firması kendi fiyatını aşağı 
yukarı dikte ettiriyor. Dikte ettirirken bâzı şart
ları da dikte ettiriyor. Coppcrs. Fabrikanın ge
rek inşaatını kendi yapacak, gerek kontrolünü 
kendisi yapacak, gerek makinalarının getirilişini 
kendi uhdesinde tutacak. Böyle çeşitli anormal 
şeyler çıkıyor, oluşlar çıkıyor karşımıza. Ve biz 
tutup da bu krediyle 3 fabrika yapacağımıza bir 
tek fabrikaya sahiboluyoruz. Ve bu kredileri 
faizi ile ödediğiniz vakit, bir fabrika karşılığı 3 
fabrikalık para ödemiş olacağız. Meselenin esası 
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bu. Bu bozukluğun bugün karşımıza çıkmasının 
temelleri oraya bağlı, yani Türkiye'nin alış politi
kası falan hepsi bir arada görüldüğü için zaman 
zaman konuşmalar bu maddelerin dışına taşıp, 
ister istemez daha derinliğine doğru koyuyor. 
Yani asıl mesele orada, yoksa bu madde, par
maklarla kaldırılır, kaldırılmaz da, böyle şey yok
tur denir, olur denir. İşte hislerine daha derin
liğine doğru tüm Türkiye'nin politikasına kayı
yor. Asıl mesele orada. Yoksa bu maddeye par
mak kaldırılır fukara, halka gidiyor para denir. 
Ama bu işin asıl temeli başka, yere dayanıyor. 
Aslında Türkiye'nin umumi iktisat ve dış siyaset
le ilgili politikasındaki bir üstünde durulması ge
reken noktalardan biridir bunun başlangıcı. 

BAŞKAN — Sayın Altan, zatıâlinizin buyur
duğu nokta ayrı bir ciheti kapsamaktadır. Şimdi 
görüşmekte olduğumuz birinci maddedir. Bunun 
üzerinde lehte mi oy kullanacağız, aleyhte mi oy 
kullanacağız, veya hangi değişikliği icabettire-
cek. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, oraya geleceğim. Çünkü bu şekilde daha baş
ka durumlar sık sık çıkacaktır Türkiye'de karşı
mıza. Ve her seferinde bunun temeline azıcık in
mezsek bir türlü anlıyaınıyacağız neden oluyor 
bu işler? 

BAŞKAN — İşte o azıcıka inelim. 
ÇETİN ALTAN (Devamla) — Azıcık dur

dum zaten ben de. 
Şimdi geliyorum ikinci bir hususa. Bu da 

bir sosyoloji meselesidir. 
«Türkiye gibi bir ülkede sermaye piyasasını 

kuvvetlendirmek için, yani sermaye piyasasının 
açılmasına cesaret vermek için bunları yapmak zo-
runluğu vardır,» dendi. Sermaye piyasasının 
açılıp açılmaması bir memlekette sermaye piyasa
sının yaratılıp yaratılmaması sadece siyasi teşek
küllerin, iktidarların, milletvekillerinin elinde 
değildir. Bu, hepimizi aşan sosyal kanunlarla 
'bağlı bir keyfiyettir. Yüzde 60 ı oikuma - ya.zma 
'bilmiyen bir tarım ülkesinde tutup da sermaye 
piyasası olmaz. Anonim şirket devrine giremez 
Türkiye. Endüstri aşamasını yapmamış ülkelerde 
anonim şirket devresine girmiş ve sermaye piya
sası olmuş bir ülke gösteremezsiniz bana yer yü
zünde. Bir yandan dış ticaret muvazenesi bu ka
dar açık verecek, bir yandan içerdeki küçük pa
raları toparlıyarak, onlara faiz ödeme suretiyle 
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sermaye birikimlerini hızlandıracağız, olmaz. Mi
sal vereceğim neden olamıyacağına dair, somut 
misal: 

Tasarruf bonolarının kaldırılması seçimlerde 
partilerarası propaganda yarışı yapılmıştır. Eğer 
sermaye piyasasına yetecek kadar Türkiye hal
kında bir kalkınma potansiyeli para halinde mev-
cudolsaydı, tasarruf bonoları için bu kadar kıy
met koymazdı. Tasarruf b;onola/rmı alma gü
cüne, ki en garantilisi sahip oîmıyan bir. ülkede 
sermaye piyasası yaratmaya çalışmak imkânsız
dır, hiçıbir zaman yaratılamayacaktır bu piyasa 
ve her seferinde ya Devletin bilmem böyle hız 
ve cesaret vermesi şeklinde olmadık anormallik
ler çıkacaktır karşımıza. Bir yandan demincek 
buradaki sözcü arkadaşım gayet doğru söyledi. 
Hem yabancıya ana borcu ödiyeceğiz, hem ya
bancıya faiz ödiyeceğiz, hem içeride Devletin kâ
rını hesaplarsak kazara onu ödiyeceğiz, hem ar
kasından hisse senedi sahiplerine, henüz daha kâ
ra geçmeden gene Devletten para ödiyeceğiz. 
Halbuki burada dağıtılacak olan 100 milyona 50 
bin liradan hesabodersek şu kadar köy okulu ya
pılabilirdi meselâ. Bu dağılacak bu sermaye piya
sası ölmıyor yani bütün bu sermaye halinden 
fertlere doğru istihlâke yönelir para haline ge
tiriliyor. Bunda da nasıl kalkmılır, ben onu bile
miyorum. Yani bu böyle para, para yumurtluyor 
derken durup dururken birden bire paralar tek 
rar aynı kaynaklarda toplanır Türkiye'de, olmaz 
bu... Türkiye'de millî gelirin bölüşülmesi b:*>y!e. 
Neden oluyor bu sakatlıklar aslında, neden bunu 
bir türlü düzeni ivemiyoruz? Çünkü Türkiye'de 
yatırımdan elde edilecek kâr çok uzun vâdeye da
yandığı için Komisyondan elde edilecek kârlar 
hesaba katılıyor. Bizim işletmeciliğimizin kötü 
olması akılsız olmamızdan değil, dışardan çürük 
lokomatif alırken daha fazla komisyon almamız
dan dolayıdır biraz da. Burada da. buna benzer 
hikâyeler oluyor: Bir anda vurma. Uzun vâdede 
bir çelik endüstrisinin sağlıyacağı kârlara tahav-
vül etmek diye bir hikâye yok aslında orta yer
de. Demincek Sayın Ülker arkadaşımız uzun uzun 
bahsetti. Şayet oradaki liman inşaatından falan 
söz açmaya kalkarsak, nasıl olmuştur fabrikanın 
inşaatı, bu kontrol edilemez, Parlâmento tarafın
dan da kontrol edilemez. Onlar kâğıt üstünde 
maddelerdir. Emri vâki ile karşı karşıya bırakı
lır daima heyetler. Gelir, yapılmış efendim, ne 
yaparsınız yapılmış. 

— 161 - . 
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Burada Sayıştay Komisyonunda üye olan 
arkadaşlarımız da bilirler, Parlâmentomuzda da 
zaten herkes tam mânasiyle o tekniğin içinde de
ğildir. Birtakım teknik lâflar geçer, birtakım 
emrivakiler vardır, birkaç kişi meseleye meraklı
dır, orada konumuzun dışı. İşte efendim ikinci 
maddede konuşulacak, size orada sıra gelecek fi
lân derken, gider. Çünkü, bu kadar kontrol mü
essesemi vardır, Türkiye'de. Ve Türkiye Cumhu
riyeti kurulduktan bu yana yer yüzünde en faz
la suiistimal olmuş ülkelerden biridir, Türkiye. 
Bu suiistimallerin bâzıları kanunî mahiyettedir 
aynı zamanda. Ona göre kanun çıkartılmıştır me
selâ. îşte şimdi bunlardan bir tanesi çıkacaktır. 

Şimdi, bir memleketin sosyal bünyesi de aile 
şirketleri tipinin anonim şirketleri tipine geçin
ceye kadar birtakım merhaleler, birtakım aşa
malar yapması lâzımdır kapitalist sistemde. O 
adamalar olmadan, endüstri ihtilâli yapılmadan 
bir ülkede sermaye piyasası açılmaz böyle tarım 
ülkelerinde. Yüzde 60 okuma yazma bilmez, bir 
milyon işçisi vardır, o memlekette sermaye piya
sası açılacaktır. Olmaz bu, imkânsızdır, yoktur 
örneği. Yani, bilimle çatışmak demektir, buna 
çalışmak. Ha... Bu şekilde bir hava estirilerek 
Devlet eli ile beş on firma, beş on bankaya bir
takım transferler yapılabilir. Bunlar da en ran-
taıbl şekilde mi yapılıyor, o da ayrı bir husustur. 
Meselâ buradaki 100 milyon Türk iktisadiyatına 
en faydalı şekilde mi kullanılıyor şu sırada. Çün
kü, sadece spekülatörlere karşı çıkmak hikâyesi 
olsa, düşüyor hisse senetlerinin fiyatı diye aynı 
konu tasarruf bonolarında da var, % 30 
unu ödeyerek piyasada kapatıyorlar. Ve bir tür
lü gelmiyor onu düzeltecek kanun tasarısı. Mese
lâ; fabrika için geliyor. Ve sonra burada ko
misyon sözcüsü arkadaşımız saym Esengin'in 
sorduğuna cevabı vermedi, ki önemlidir. Yâni 
2400 hisse senedinin bölüşümüne nasıl düşüyor-
dur bu 100-milyon ek para? Bunun dökümünü 
bilmiyoruz, Komisyon da bilmiyor. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Biliyor. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Yâni, burada 
bu 100 milyonun asıl büyük payını kimler ala- I 
cak ve kimlere beşer, onar kâğıt dağıtılacak, o 
yasak savma kabilinden. Mesele burada, bunun 
dökümünü ortaya koyduğumuz vakit ortaya çı
kacak ki, bâzı büyük bankalar, bâzı 15 şirket . 
meselâ; bir kooperatif, asıl büyük parayı ala- I 
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cak 100 milyondan. Ondan sonra burada halkın 
kulağına hoş geliyor diye, ev kadını, 18 işçi, bir
kaç öğretmen, falanın alacağı para, 50 kâğıt fa
lan olacak yâni. Çünkü, bu 100 milyonu taksim 
ettiğimiz vakit, çünkü böyle zaten adamın kaç 
parası var ki, kaç paralık temettü alacak? % 6 
sini, G milyonu verilecek. Dökümünü yapmak 
lâzım. Yâni, şirkete ne kadar verilecek o zaman 
100 milyondan? 94 000 000 kime gidiyor, anla
tabiliyor muyum? Yani bunun dökümünde asıl 
mesele. Şimdi efendim... 

BAŞKAN — Sayın Altan, 1 nci maddede 
mündemiç hükme göre, bu % 6 temettü mesele
si bahis konusudur. 100 milyonun dağıtılması ba
his konusu değildir. 

T. 1. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN (De
vamla) — Evet, yâni bu tcmcttüün nasıl dağıtı
lacağını söylüyorum. Bu temettü... Bir bütün 
paradır temettü, odur. Bu nasıl pay edilecek? 

BAŞKAN — 100 millyon değil işte o. Birin
ci maddeye onun için giriniz diyorum. 

T.l.P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN (De
vamla) — Hisse senedine göre dağıtılacak ga
yet tabiî temettü. Bu hisse sencıtlerinin dökü
mü yapıldığı vakit, -kimin bu temettüden en 
fazla para alacağı ortaya çıkar. Yani, burada 
ha]k tabandaki halk, ben o edebiyta covap ve
riyorum; ov kadınları, işçiler, falan değil mese
le. Bunu ortaya koymak için söylüyorum. Ga
yet tabiî, o hisse senedini almış olan adamın 
da hakkı var bu temettüden. Mesele o değil. 
Mesele, bir edebiyat var ya hani, bu halktan 
yanadır, bunun halkla falan ilgisi yok, ortaya 
koyduğunuz vakit, 20 tane o da işte biraz, dük
kânda iki çırak çalıştıran, bir iki küçük esnaf 
almış, bir iki de öğretmene emekli maaşından 
biraz bir şey vermiş. Onun eline bu temettüden 
geçecek para, halkı kalkındıracak bir para filân 
değil. Öyle yasak savma kabilinden, hani işin 
içinde halk da varmış gibi göstermek, göster
melik bir şey. Vaktiyle burada Büyük Millet 
Meclisinde halktan da mebus geliyor diye, emek
li bir hanımı getirmişlerdi. Halktan da olsun 
diye bir postacı Hasan Efendiyi getirmişlerdi. 
Onun gibi bir şey bu halkçılık. Konuşmacı arka
daşlarım temas ettikleri için üstünde duruyorum. 

Şimdi deniyor ki, efendim, Devlet eli ile ol
sa idi bu, katiyen yürümezdi, kalkınma olmazdı 
fayan... Halbuki, burada ben teklif etmek is-
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terim. Madom ki bir bozukluk var, fabrikanın 
Devlet kanadı, tutup geri kalan hissedarlardan 
da alsın hissesini. Madem ki, ileride kâr yapacak 
bu müessese. Ve ancak Devletin ileriye doğru 
plânlarında başlangıçta ziyan eden müessese 
ileride kâra geçtiği vakit, bir denge rahat ku
rulabilir plân içinde. -Yoksa, böyle her seferin
de hissedarlara, daha henüz fabrika kâra geç
medi diye Devletten para dağıtmanın anlamı 
yoktur. Ve Devlet kâra geçtiği vakit eğer cok, 
illâ da çok liberal iktidarlar o sırada Türkiyc-
nin başında bulunacaksa o zaman satışa çıkar
tırlar. Başlangıçta ziyan eden bir fabrika için 
tutup da hissedarlarına, daha basıdan Devletin 
Hazinesinden para dağıtmanın anlamı yoktur. 
Başlangıçta Devlet hepsine sahibolur, kâra geç
tikten sonra herkes de daha rahat alır, hisse 
senedini ve yine sermaye piyasası kurulabilirse 
ki, şartlara bağlıdır, öyle bizim arzularımıza 
bağlı olsa şimdiye kadar 30 defa kurulurdu. Ol
maz. Yani bu da bir yoldur. 

Kaldı ki, bu hakikaten garip bir teşekküldür 
Ereğli Demir - Çelik hikâyesi. O da demincek 
atıf yaptığım başlangıçta ilk kuruluşa a'it. Çün
kü Koppers dikte ettirmiştir kanunu. Mutlaka 
özel sektör olacak demiştir, Özel sektörde o kadar 
para olmadığı için, Devlet koymuştur % 51 mi, 
304 000 000 u, arkasından da yine Devletin orada 
sözü olmamıştır, özel sektörün sözü varmış gibi 
böyle bir kamuflâj yapılmıştır. Ve özel sektör 
de sermayesini tamamlamamıştır. Hem sermaye
sini tamamlamaz, hem Devlet yarısından fazla
sını kovar, hem Devletin murakabesi o kadar ke
sin değildir üstünde, sadece veto hakkı vardır, 
oradaki genel yönetim kurulunda Devlet sektö
rünü temsil edenlerin, ötekiler çoğunluktadır. 
Bu nasıl iştir? Arkasından kâr edemez. 

Halbuki bu fabrika fiyatına üç fabrika bir
den yapılacaktı. Japonların teklifi vardı bir 
milvar üstüne. Ama biz bağlıyız, krediyi bir 
yerden aldığımız için onların firmasına yaptır
maya, Sonra sermaye piyasası açacağız d"ye 
birtakım zorlamalar. Ben bunları burada siz
leri etkilivecek dive söylemiyorum. Ama, bu 
tutum idinde Türkiye ne kalkınabilecektir, ne 
bir şov olacaktır. Yine bövle birtakım anormal 
kanunlar karşımıza 'gelecıektıiır. Çünkü, böyle 
büyülk endüstriler, hakiıkaten burada teknik 
'arkadaşlarımız doğru şeylere temas letmek zo-
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ramda kaldılar, politikasına <Ja dokunurken, 
hemen kuruluş taraflına doiknnanıyalım, dedi-
ler. Gündemde yalnız 1 n d madde. Komisyon-
daıki .ankadaşnmız da, ben oma da taraftarım, 
kuruluşu da iyidir, başlka çara ycMur, dedi o 
da o çaresizliğıe sığındı. Şimdi, fcarben burada 
iş; amam oraya dokunmıjyalaan, zaten çaresi 
yoktur. Ası! işin temel bofcuklıuğu. orada. Tür. 
kiye'nin kredi politikasında ye dış. politikası -
ile ilıgtJll olan kredi politilkasısnda. Mecburuz 
Koppars'in dilHeısi altında fabrika kurmaya. 
Oyaa tutup Türkiye İthalât yolu ile, demir -
çelik satacağına, üç "fabrika yaptırma karşılı-
ğındaıki krediyi faizli olanak 'aldığı valkût, bi
ze sadece bir fabrika, yani bize bir fabrika 
kargılığında üç fabüika yaptıracak kadar çalış
tırıyor Tüıik Milletini. İki fabrikayı cebine ko
yuyor. Ha yevmiye vererek bir insanı çalıştır
mışsınız, onum yaptığı 10 lira yevmiye, 50 lira
lık malı 'almışsınız 'artık yanım. Ha bir fab
rika karşılığımda üç fabrifcalık emeırji sarf 
etımiişiS'kıiz, emıek yaptınmışsmuz, iki fabrikayı 
eebinizıe koymıuşöfunuz. Kuecü politikası bu, 
bunun içindeM. Ve onun içki bir türlü fabrika 
belini doğraltamıyacaktır. 

Meselâ simidi deniyor ki, efendim yatınım 
yaptırımalk zorundadır fabrika. Doğru, tabiî 
tevsi etmesi lâzıım kemdi kenldisini. Onun için 
de deniyor, buna küçük iştirakçileri yani, ser
mayesini igenişleteeek, yatıromını artıracak 
(kaynakları bralımamiE bakımından halikı cesa
retlendirmemiz lâz^m. Şimdi burada bir man
tıkî çelişme oluyor. Yani Devletin elinde para 
olmadığı için, haliktaki tasarruflardan yarar
lanacak fabrika. Bunun için ilk önce Devlet 
para veriyor halka. A. P. sııralanndan bir mil
letvekili - falbrûka veriyor. 

T. 1. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALT AN 
(Devaımla) — Evet fabrika veriyor, iflâs et
mekte olan veyaıhııt.kâra\|geamıe!m;iış olan fabri
ka veriyor parayı. O cetvelde öyle yazar, 
.avanstır diyecekten. Sonra burada iktidarlar 
değişik, bir şey olur, >efend!inı, avans mavans 
nende idi, kim avans olacak da; kesecek bir da
ha nerden parayı? 

Bu fabrikaların iç piyasadan bu ölçüde bü
yük kârlara geçmesi yine beklenemez. Bunun 
çeşitli neticeleri vardır jidstıisaVta. Fiyatlara te
sir edebilir v.s. Bütün bunların, plân istem©-
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mizin ısrarla sebebi budur aslımda. Tutarsınız 
'İtaılya.n piyasasından daha pahalıya ımıal etme
ye başlar fabrikanız. Bu birden bine iç fiyat
lara tesir öder. İç fiyatlarla ıtesir etmeye başla
yınca bu sefer enflâsyonisıt 'teısiirleri oikır bu
nun. Dışarıdan ımoımopoılize öderisiniz, dışarıdan' 
•aıbramaısMi, Türkiye'de yapılıyor bu madde der
siniz. Bu sefer de mutlaka oradaki özel sektör 
•adıma açıktan halkın sırtından kâr sağlamaya 
kalkarsınız. 

Sadece özel sektör de yo!k işin içinde, Ame
rikan farımaları da var. Yani, Türk halkının 
ışıltından empoze ©dillen fiyat ile yabancı fir
malara boyuna prim ödersiniz. Bir mıetmleikette 
madem emperyalizm denilen hikâyenin iç yüz
leri buralarda ortaya çıkar. Ve ondan sonra1 

ıbiz karşı karşıya geliriz, bir madde gelir kar
şımıza, böyle' tuhaf bir madde. 

İ-jıte halktan yana olduğumuz iç-iin deriz, 
orada ev hanımları var deriz, bilmem halk bu 
iş'tcm cesaret bulsun da sermaye piyasası ku
rulsun deriz, efendim Devletin param yok, 
lıaılklfcan gelen kaynaklarla fabrikayı genişle
teceğiz, deriz, onun için de Devlet başlangıçta 
para versin deriz. Devlet ilk önce başlangıçta 
para verecek, parası olmadığı için, s/onra halk 
ıda fabrikaya para verecek ve böylece kalkın-
ıma olacak. Böyle şey olmıyacaktır ve gerçek-
ler daima bütün bilimlerin üstündedir. Bilim
ler gerçekleri yakalatmaya çalışan bir metodo
lojidir. Gerçekler ortaya çıktıkça zamanla, /bu 
fabrikanın sonu, ya Devletleştirilecektir, ya 
ıbaç'ka bir yola gidilecektir. Çünkü, bu sistem 
ibei.7iuklugud.ur. Ama hangi sistem? Sade bu 
fabrikanın kuruluşu, değil, Türkiye'nin bütün 
(kredi müessesesi ve dış politikası ile ilgilidir 
bu... 

BAŞKAN — Sayın Altan, rica edeyim bir 
defa bu görüşmemiztı şayeıt bıu kanunun tümü 
özeırinıdc yapmış olsa idiniz, usuli bakım
dan uygunluk arz ederdi. Ancak şimdi 1 noi 
madıde üzerimde görüşüyoruz. Madde üzerinde 
gö ilişmek demek o maddenin kabulü ya reddi 
veya bir değişikliğini icabettinen hal 'mevcut 
mudur, değil midir, Yüce Heyette onun belir-
ti'lımeısi demektir. Konuşmacılar bu teknik kai
deye riayet etaıek mecbııııiyetindedirleır. Aksi 
(takdirde meoburum müdahale etmeye. Çok ri
ca ederim. '„ -•'.'-. 

T. 1. P. GEUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Sayın Balkan, çok haklısınız 
ama, Türküye'deki dııruım şöyle oluyor... 

BAŞKAN — Efendim, Türkiye'deki durum 
madde içerisinde mevzn.ubaihisiolaan.az. Türkiye'
deki durumun ayrıca müzakeresi, münakaşası 
yapılır. Bu birinci madde teknik bir madde. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, lûtfetseniz arz edeceğim, Türkiye'deki 
durum dedim, noktalandı. Türkiye'delki du
rumda böyle bir madde geliyor. Başlka bir du
numda böyle bir madde gelmez hiçbir Parlâ
mentoya. Böyle bir madde gelince, ister iste
mez! Türkiye'ye has bir madde bu. Onun için 
Tüzük ıbağılıyaımaz ki, yani şu şekilde bir ka
nun gelecektir diye bir şey derpiş edemez Tü
zük. Ama gelen madde öyle bir madde ki, an
cak Türkiye'de gelir bu madde. O zaman, Tü
züğün aklından bile goç/miyeeelk bir kanun 
maddesi hikâyesine ister istemez Türkiye 'nin 
bütün temel politikasının özü var bu mad
dede. 

BAŞKAN — Sayın Altan, bir noktayı daha 
öğrenmeniz gerekiyor zannediyorum. Çünkü, 
1 nci madde deyince, Meclis artık maddelere 
geçımişıtir, bu maddenin ya kabulü ya reddi 
yahut da bir önerge vermek suretiyle değişik
liği icabet tiren bir konuşma yapmak nıüm-
ıkündür. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Haklısınız 
;Saym Başkanım, 

BAŞKAN — Teknik bir konuşma yapacaksı
nız ve maddenin reddini kabulünü veya değişik
lik yapıldığına dair verilen bir önerge üzerinde 
konuşacaksınız, Eğer bu konuşmayı bu kanunun 
tümü üzerinde yapmış olsa idiniz, usule uyardı. 
Ama, madde üzerinde konuşunca, bu şekilde bir 
tertip yapmak mümkün olmuyor. Çok rica ede
rim. 

T. 1. P. GEUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Haklısınız Sayın Başkan. Çok tek
nik konuşuyorum öyle ise, 

Arkadaşlarım, bu maddeyi kabul ederseniz, 
Türkiye de yine sermayesi açılacak, kimseye ce
saret gelecek değildir. Bunu söylemekle .yetine
ceğim. Yani verin parayı, önemli değil bu te
mettü. Fakat Türkiye'de sermaye piyasasını aça-
mıyacaksmız olmıyacaktır. Faktörleri müsait 
değildir, Türkiye'nin buna. 
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Hepinize sonsuz saygılarımı sunarım, beni din
lediğiniz için.. (A. P. sıralarından «Pekâlâ ola
cak» sesleri.) 

Deneyiniz efendim, deneyin, servet sizin. Bi
zim de burada zabıtlarda kalır söylediklerimiz. 
İleride gelir söyleriz olmadı diye... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, veril
miş bulunan yeterlik önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu hakkında yeteri derecede görüşülmüş

tür. Müzakerelerin yeterliğine karar verilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Tokat 
M. Ş. Çavdaroğlu 

BAŞKAN.— Buyurun Sayın Akdoğan, yeter
lik önergesinin aleyhinde. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Değer
li milletvekilleri; yeterlik önergesinin aleyhindc-
yim. Zira konu teknik bir meseledir. Kredinin 
hangi şartlar altında verileceğini bilmeden, proje 
esaslarını, vasıflarını, hususiyetlerini bilmeden, 
anlamadan arkadaşlar bilgi, fikir sahibi olmadan 
nasıl oy kullanır? Onun için yeterliğin aleyhin-
deyim. Zira bir kredi meselesinin verilmesi ve
yahut verilmemesi bir memleketin ya ihtiyacı 
vardır o memleketin içerisinde ya sanayiini ge
liştireceksiniz, ya o memleketin kalkınmasına yar
dım edeceksiniz veyahut etmiyeceKsiniz, istemiye-
ceksiniz, o memleket geri kalacak. Aksi takdirde 
bir makina teçhizatının bir memlekete gelebilmesi 
için (ya memleketinizde yapacaksınız, şimdiye ka
dar bu 40 küsur seneden beri Cumhuriyet Hânin
den bugüne kadar uyumuş olan bu memleketin 
başka türlü kalkınmasına imkân yoktur) Ameri
ka'dan olsun, Rusya'dan olsun nereden olursa ol
sun bir makina almak mecburiyeti vardır. Bir 
•projenin bilinmesinde mecburiyet vardır. Bir 
projenin çizilmesini, esasını bilmeden bir Ame
rikalıya veyahut yabancı bir firmaya hangi şart
lar altında hangi Türk evlâdı durup dururken 
proje çizdirir? Bu bakımdan projenin esasını, 
makina teçhizatının ne demek olduğunu, kredi
nin hangi esaslar altında verildiğini bilmeden bu 
kürsüde tahrif edercesine şu milletin geri kalma
sını. arzu eden arkadaşlara esef ederim. 

Muhterem arkadaşlar, bir kredinin verilmesin
de üç ana esasa dayanılır. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan... 
MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Ye

terlikle bunun ne alâkası var Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Ben müdahale ederken za hâli

niz de müdahale ediyorsunuz. Yardıma ihtiya
cım yok, şimdi ben müdahale ediyorum, takviyeye 
lüzum yok. Riyaseti bir kişi yapar. 

Sayın Akdoğan, bu kredi mevzuundaki beya
nınız ve şimdi tarife kalkmanız yeterlik önerge
siyle ne dereceye kadar bağdaşır, çok iyi takdir 
edersiniz. Lütfen bunu takdir ederek konuşu
num. 

ABDÜLBÂRt AKDOĞAN (Devamla) — 
Muhterem Başkanım, sözlerimin başında arz et
tim, dedim ki, ben yeterlik önergesinin aleyhin-
deyim. Zira bir kredi mefhumunun ne demek ol
duğunu Yüce Meclisin anlaması icabeder. Elbet-
teki birçok arkadaşlar biliyorlar bunu. Benim bu 
sözümü mazur görsünler. Fakat bilmiyen, anla-
mıyan arkadaşların bilmesinde fayda vardır. Bu 
bakımdan izahımı lütfedin, bir kredi mefhumu
nun hangi şartlar altında verildiğini izah edeyim. 

BAŞKAN — Edemezsiniz efendim. O benim 
lûtfumla değildir. Benim lûtfumla olsa ben 
lütfederim. Fakat-içtüzük buna cevaz vermiyor. 

ABDÜLBÂRt AKDOĞAN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, yeterlik önergesinin aley
hinde rey verin ki, eğer bu müessese kâr etmiş 
olsaydı, mevzu buraya gelmiyecekti. Kâr etmeyi
şinin yani bu yıl olarak ancak, 1966 senesinde fa
aliyete geçen bu fabrikanın kâr etmeyişinin esba
bı mucibelerini bilmekte fayda vardır. Bu bakım
dan eğer lütfederseniz yeni kurulmuş olan, Sa
yın Çetin Altan'm da burada sözlerinin başın
da izah ettiği <gilbi, «bir fabrika ilk kurulduğu 
zaman elbette zarar eder.» buyurdular, bu 
mevzuu konuşmak icabederse; 16 milyon lira 
zarar eden bu fabrikanın neden zarar ettiğini, 
büyük finansman yükünün izahlarını yapmamı
za fırsat verin ki, bunların niçin zarar ettiğini 
burada dile getirelim. 

Sonra, bu paralara 6 milyon lira faiz verile
cek, deniyor. Devlet para verecek, kraşılığm-
da para alacak. Devlet sanki yüz milyon lirayı 
dağıtacak. Karşılığında vatandaştan tekrar 
yüz milyon lira olacak. Böyle bir şey yoktur. Bu
nun anlaşılmasında da fayda vardır. Zira Dev
let ancak altı milyon lira faiz verecek; bunun 
karşılığında zamanında yüz milyon liranın üze-
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rinde vatandaştan para almıştır. 6 milyon lira 
ile 100 milyonun arasında fark vardır. 

BAŞKAN — Devlet faiz vermiyor. 
ABDÜLBARt; AKDOĞAN (Devamla) — 

Bunun izahında da fayda vardır. Lütfedin, 
bendenizin bütün detaylariyle birlikte yanım-
dadır, kimlere ne şekilde verilmiştir, izah et
memi lütfederseniz, bilmiyen arkadaşların bil
melinde fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlar, bu falbrikanm zarar 
ediş keyfiyetini, kuruluşundan tutun da 1960 
Martında başlamış 1965 senesinde bitirilmiş, 
19G6 senesinde tam randımanlı olarak faaliye
te geçmiş, sanki, yani 'ben A. P. nin müdafaa
sını yaparak konuşmuyorum, A. P. bütün bu 
hataları işlem iş gelmiş, memleketi uzun za
mandan beri idare etmiş, değerli zatlar uyu
muşlar, yatmışlar, tam son günde akılları 
başlarına gelmiş, eyvah 2,5 milyar liraya fab
rika çıktı, bununla üç fabrika yapardık. Ne
rede idiniz muhterem arkadaşlar? Bu şekilde 
böyle istismar edici mahiyette konuşmalar biz
lere ve memlekete fayda yerine zarar getirir. 
O bakımdan, lütfedin, sadede ıgelin. Asıl mese
lenin ruhunu bilelim. 

Sonra, bu fabrikanın istikbalini göremiyor
lar maalesef bâzı arkadaşlar. Daha dün faali
yete geçen bu fabrika bir sürü ağır finansman 
yükü altında, faizler altında âdeta ezilir oldu
ğu halde yalnız 16 milyon lira zarar etmiş. 

• Arkadaşlar izah ettiler, komisyon 'başkanı 
olan arkadaş da ifade etti; 1967 senesinde kâr 
edeceği yüzde yüz garantidir ve 1966 senesin
de vatandaş, yani özel sektör, 3,5 milyon lirar 
lık daha para yatırmıştır. 

BAŞKAN ••— Sayın Akdoğan, tekerrür .olu
yor bu aynı zamanda. Yeterlik önergesinin aley
hinde konuşmakla §u beyanınızın hiç ilgisi yok. 
Rica ederim. 

ABDÜLBARÎ AKDOĞAN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu gibi işin gerek 
projelendirilmesinde, gerek yapılışında birçok 
esasların bilinmesinde fayda vardır. Bundan 
evvel birinci konuşmamda söz aldığım gibi, 
bugün Türkiye sanayii bakımından hakikaten 
çok .geri kalmıştır. İleri giden memleketlerde 
nüFus basma 400 - 700 kilo çelik düşüyor da 
Türkiye'de bugün . 1 0 - 1 5 kilo çelik düşüyor. 
Eğer bunu öğrenmek istiyorsak desteklemek 
ieabeder. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Yeterlik önergesi kahul edilmiştir. 

Birinci madde üzerinde verilmiş bulunan 
değişiklik önergelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına • 
Görüşülmekte olan Ereğli Demir ve Çelik 

Fabrikaları Türk Anonim Şirketi kâr hisseleri 
hakkında kanun tasarısının 1 nci maddesinin 
'birinci fıkrasındaki «kurucular dışındaki hisse 
senetleri sahiplerine» ibaresinin «kurucular dı
şındaki Türk hisse senetleri sahiplerine» şek
linde tadil edilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

Urfa 
Behico Boran 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A. Ş. ne 

mütedair görüşülmekte olan kanun tasarısının 
1 nci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

Urfa 
Behice Boran 

Madde 1, Fıkra 2 : 
«Şirket tarafından bu şekilde tamamlanan 

,kâr noksanları gelecek yıllarda kanuni ihti
yatlar ve ödenmiş sermayeyi % 6 temettü his
sesi ayrıldıktan sonra kalacak kârlardan, bu 
kanun uyarınca avans almış bulunan hisse 
senetleri sahiplerine düşen paylardan mahsube-
dilir. 

Sayın Başkanlığa 
1 nci maddenin .1968 yılma da teşmilini arz 

ve teklif ederim. 
Erzurum 

Cevad önder 

BAŞKAN — Teker teker okutup Yüce He
yetinizin oylarına sunacağım. 

(Urfa Milletvekili Behicc Boran'm, madde
nin 1 nci fıkrası ile ilgili önergesi tekrar okun
du). 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma

maktadır. 
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önergeyi Yüce Meclisin oylarına sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... De
ğişiklik önergesi reddedilmiştir. 

(Urfa Milletvekili Behice Hatko Boran'm, 
maddenin 2 nci fıkrası ile ilgili önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-

YAR (Sakarya) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — İştirak etmiyorsunuz. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi redde
dilmiştir. 

(Erzurum Milletvekili Cevat önder'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA- '. 

YAR (Sakarya) — Bu önergeye katılıyoruz. '• 
MESUT EREZ (Kütahya) — Aleyhinde ; 

söz istiyorum. 

BAŞKAN — Mümkün değil, önerge sahibi 1 
ile komisyon arasında cereyan eder. \ 

Komisyon önergeye katılıyor. î 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden- \ 

ler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi kabul ; 

edilmiştir. \ 
i 

1 nci maddeyi değişik şekliyle oyunuza • 
sunuyorum; kabul edenler... Kabul etmiyenler... : 
Kabul edilmiştir. i 

1 nci'madde 1965 ten sonra virgül 1966 vir- i 
gül 1967 ve 1968 olacak. ] 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde \ 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz is- ; 
tiyen?.. Yok. 2 nci maddeyi oyunuza sunuyo
rum; kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. , 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba- \ 
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. Maddeyi oyunuza' sunuyorum; ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... 3 ncü madde : 

aynen kabul edilmiştir. 
Kanun tümü itibariyle işari oylamaya ta

bidir. Oya koymadan evvel, lehte oyunu izhar 
sadedinde Sayın Çelikbaş'a söz vereceğim. 

Buyurun efendim. 
Aleyhte söz istiyen?... Yok. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhte
rem arkadaşlarım, maalesef imkân bulup, basit 
g'ıbi görünen, aslında Türkiye'nin kalkınmacı 
ile yakınen ilgili olan bu tasarı üseıvndo ko
nuşmak imkânı 'bulamadım, Bu itibarla konuş
amam bizzarure mahdut kalacaktır. Çok kere 
2 nci Dünya Harlbinden sonra milletlerarası 
kredi mekanJaması hakkında birçok yazarlar 
dalhi yeter bilgi sahibi değildirler. 2 nci Dünya 
Harbinden sonra millotlerarası kredi politika
sında büyük bir değişme olmuştur. Eğer krediyi 
enternasyonal bir müesseseden alırdanız meselâ 
Dünya Kalkınma Bankası gübi, o zaman aldığı
mız kredinin kullıamlmıası yönünde, her hangi 
bir tahdit movzuubahis değildir. Milletlerarası 
rekabete müracaat ederek krediyi kullanabi-
• lirsiniz. Fa'kat Devletten Devlete alınan kredi
lerin yüzde 90 nı denebilir ki, bağlı kredilerdir. 
Çünkü demokrattık memleketlerde bu krediler 
Efkârı Umumiye karşısında hesap vermek du
rumunda olan hükürnoüleri, işsizlik olmaması, 
işletmeler devam etsin diye sizden aldığım ver
giyi başka bir Devlete kredi olarak ve itiyorum, 
makinaları buradan alınmak suretiyle işsizlik 
olmuyor diye kendisini müdafaa imkânımı bul
maktadır. Otoriter devletlerde ise böyle bir za
ruret olmadığı ıha'lde mahreç bulma bakımın
dan siyasi mülâhazalar dışında kedisinden al
mak mecburiyeti vardır. Türkiye şimdi yedi 
tane projeyi Sovyet Rusya ile imza etti, alü-
mıinyum fabrikasını kuracağız. Ruble enternas
yonal değer taşımaz. Enternasyonal değer ta
şıyan kuvvetli bir dövizle al sana şu kadar kredi 
veriyorum, ieıt'cdiğtin memleketten al diye mi 
bize krediyi sağlıyacaktır? Hayır arkadaşlar; 
alüminyum fabrikamızın makinalarmı Sovyet 
Rusya'dan ithal edeceğiz. Bu itibarla eğer bir 
memleket kalkınmasında bacjka bir devlete 
müracaat zaruretinde ise demokrat devletlerde 
yüzde 90, otoriter devlette yüzdeyüz kredi, o 
ımomlekette kullanılmak zarureti vardır. Bir-
çıkar yolunuz var, iltifadetomezsiııiz, krediyi 
•almazsınız. Bu bir tedbir ama kalkınma dır ıl
ımında olan memleketler, kredinin menşeini 
düşünmeden millî menfaatlere uygun geliyorsa, 
•ister etoriter -memleket, ister demokrat memle
ket olsun, bu parayı almakta -micnfaaıt vardır. 
Çünkü o memlekette yatırım yapmadan işsiz
lik yenilemez. Kaldı ki, bu mevzuda zorlıyan 
olmamıştır, arkadaşlar. 
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28 Şubatta böndeniz yine Mecliste konuş
muştum. 1980 da reddetmedik, tetkik fırsatı 
verilmediği ic<ln oy kullanmıyacağız dedik ve 
öalonu terk ctıtlık. Kurucu' Mecliste - arkadaşlar 
momlckatte bir ihtilâl geçti - Kurucu Mecliste, 
Temsilciler Mealiyi, Millî Birlik Komitesi, iki 
Meclisti ve ihtilâl hükümetleri bu şartlar içeri
sinde memleketimizde demir - çelik sanayiinin 
kurulmasında millet için . menfaat gördüler. 
bunu şu veya bu şekilde noktasına bakarak 
sarih almadan tenkid etmek yıkıcı bir vaziyet 
almak, millî menfaatlere uygun değil. Cezai ta-
ıkibat bunlar devam etsin, kimse buna bir şey 
demez. Fakat Türk ekonomisine, Türk savun
ma gücüne, Türk sosyal hayatına büyük güç 
katan bir müessesedir, arkadaşlar. Ben Hükü
metten şunu rica ediyorum, Umum Müdürlük
ten şunu rica ediyorum:... 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş... 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Reyimi 

kullanacağım. 
BAŞKAN — Hayır. Yeni bir teklif yapa

mazsınız. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Hayır, 
teklif yapmıyorum. Rey kullanmamın bir kay
dı ihbirazisi de var. Hükümet böyle mühim bir 
müessese üzerinde her hangi bir alkâyet yahut 
haildi bir tenkid, yahut bir ihbar, mesmu bir 
ihbar alırsa kendi ortağı olan umraı müdürler 
vasi'tasi'yi'o ilgili bakanlık derhal işe vaziyedet-
mcMdir. Bendenizin mesuliyet taşıdığım zaman
larda oldu, derhal mahrem kaydlyle ilgili 
umum müdürlerin mesuliyeti tahtında gerekli 
işlemi yaptırdım. Fakat şirketten de bir ricam 
olacaktır, Anonim Şirketler Kanunu himaye 
hükümlci'lne sahiptir. Eğer yapılan benkidler 
de bir zarar iras ediliyorsa'bu tenkidi yapan
ların mahkemelere veri'lımesi lâzımdır arkadaş
lar. Bir tieari müesseseyi itibardan düşürmeye 
her hangi bir kimsenin hakkı yüktür. Ben ay
larca, yıllarca baktım, kendi devrimde bunla
ra tevessül ettim ben. Hiç kimse ağzını açmı
yor. Kendiniz murakabeyi yeter derecede yü
rütmeyin, müc3S'es'er/:,n başındakiler Ticaret 
Kanununun kendilerine tanıdığı, Ceza Kanu
nunun tanıdığı haklardan istifade ederek mü
racaat etmesin, bu kadar dev gibi bir müesse
semin şurasında burasında görülen aksaklıkları 
ortaya atarak. milletin kalkınmasında mühim 

bir rol oynıyacak müessese baltalanmış olur. 
Ben bu müesseseye asgari 500 liralık hisse se
nedi koyarak memleketin kalkınmasına hizmet 
eden bütün Türk vatandaşlarına karşı- derin 
şükran borcu içindeyim. Yemesinden, giyme
linden kısarak Türkiye'nin kalkınmasına 500 
lira ile katılan, ister resmî sektörün ortaklık
larına, ister özel sektörün ortaklarına katılan 
vatandaşlara (minnet borçluyum arkadaşlar. 
Bu. kişileri iş adamlarının % 6 temettüe ilti-
fadedeceğini tahmin "etmem. Banka yüzde 6 ile 
para yatırmaz, arkadaşlar. Bankaların bugün 
sadece ticarii ikrazlardan aldıkları faizler, yeri
ne göre % 15 in üstünde, % 15 in üstünden ti
cari ikrazdan faiz alan bir müessese % 6 te
mettü garantisi ile para yatırır mı? Bunlar, 
daha çok memleketin umumi şartlarını bilme
mek ve bâzı da muayyen maksatları istihsal 
etmekten doğmaktadır. Bu kanuna müspet oy 
verirken, bilhassa umum müdürlüğün bunun 
bir ticari müessese olduğunu her ticari müesse
senin soru mil ularının ticani müessesenin itiba
rını zedeleyici yazılar, davranırlar karşısında 
kanunli muameleye başvurmanın sorumluluk 
icabı bulunduğunu hatırlıyorum ve bu mevzu
da gayreti geçmiş olan arkadaşlara teşekkürü
mü sunarak, vatandaşlarımızın, bu çcrrlt yatı
rımlara teşvik edilmesinde her tedbirle birlik
te olacağım. Kanunun Hazineye zarar iras eden 
tarafı mevcut değil, Devletten çıkan, bir şey 
sadece 303 millyon liralık Denilir - Çelik ve Sü
mer bankın kâra geçtiği yıllarda kâr tevzi 
edilirken bu 303 milyon liraya isabet ettiği nis-
b-ebte daha önce bu yapılan avansın mahsubu 
yapılacağından, bir miktar temıettü hisscs'lnden 
mahrum edileceği yazılıdır. Muhalefet şerhim
de olan kayıt bundan ibarettir. Bunun dışında 
kanunun bir kötü tarafı yoktur. Ama şunu der
hal ifade edeyim ki, AmcrJkan sermayesinin 
kullanıldığı ortaklıklara Amerikan mevzuatına 
göre müsait şartlarla kredi almak imkânı var
dır. Bu şirket de Amenlıkan sermayesi olduğu
na göre umum müdürlük nihayet Anonim şir
kettir ve müstakil Ticaret Kanununa tabi bir 
şeydir. Amcıılka mevzuatını da takibetmek su-
rotiyle müsait şartlarla kredi temin etme imkâ
nı varsa, o yoklan da faydalanmak suretiyle 
ınemldketin kalkınmasına iç kaynaklarımızın 
başka sahalara terk edilerek din kaynaklardan 
bu suretle istifade etmek yolu ihtiyar edilmeli-
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ıdıir. Çünkü millî menfaatimiz mümkün olduğu 
kadar çok kaynağın içte ve dışta Türkiye'nin 
'kalkınmasında seferber 'hale gatirllmeöindan 
ibarettir. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Kanun tasarısını Yüce Mecli

sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kanun tasarısı tümü itibariyle kabul 
edilmiştir. Memleket ve millet İçin hayırlı ol
sun. 

3. — Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu Ka
nuna yeni maddeler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Geçici 
Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/123; Cum
huriyet Senatosu 1/697) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 106 ya ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 892 ye ek) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
demde mevcut bulunan ve diğer kanunlardan 
farklı bir durum arzeden Çalışma Bakaıılığ» ku
ruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasının değiştiril
mesi ve bu Kanuna yeni maddeler eklenmesi hak
kında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyonu raporu üzerindeki mü
zakereye geçiyoruz. 

Bu kanun tasarısı daha önce Millet Meclisin
ce kabul edilmiş, Cumhuriyet Senatosuna gitmiş, 
Senato'da bâzı değişikliklere uğramış, bu deği
şikliklerden sonra tekrar Komisyona gelmiş ve 
Komisyon Senatoca yapılan değişikliklerden bü
yük bir kısmını benimsemiş, bir tek maddesini 
benimsememiş bulunmaktadır. Şimdi bu nokta
ları Yüce Heyetin oyuna sunacağım. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin bir defa görüşülecek iş

ler bölümünün 24 ncü sırasında bulunan Çalış-

(1) 106 S. Sayılı oasmayazı 1.8. 1966 ta
rihli 122 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

106 ya ek S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

ona Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4841 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fık
rasının değiştirilmesi ve bu kanuna yani madde
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısının Genel 
Kurulun 31 . 3 . 1967 tarihli Birleşiminde tas-
viıbedilen grup temsilcileri önergesi muvacehe
sinde öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

Kaya özdemir 

BAŞKAN — Gündemin 24 ncü sırasında ka
yıtlıdır. 

öncelikle görüşülmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
•edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
(Geçici Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyenL 

Yok. 
Raporu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metni 
okutuyorum. 
Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki. 4841 .saıyılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu Kanuna 

yeni maddeler eklenmesi hakkında 'Kanun 
Madde 2. — 4841 sayılı Kanuna aşağıda ya

zılı maddeler eklenmiştir. 
Ek madde 1. — Çalışma Bakanlığı, büyük

elçilikler, elçilikler, daimî delegelikler ve daimî 
misyonlara bağlı olarak çalışma müşavirliği, 
başkonsolosluklar ve konsolosluklara bağlı ola
rak da çalışma ataşelikleri kurabilir. 

Çalınma müşavirlik ve ataşeliklerinin birbir
leriyle büyükelçilik, elçilik, daimî delegelik ve 
daimi misyonlarla, başkonsolosluklar ve konsolos
luklarla ilişkileri, Çalışma ve Dışişleri bakanlık
larının birlikte hazırlıya«akları bir yönetmelikle 
veya değişik ülkelerin özelliklerine göre hazırla
nacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Cum
huriyet Senatosunca bu şekilde değiştirilen me
tin Millet Meclisi Geçici Komisyonu tarafından 
benimsenmiş bulunmaktadır. 

— 169 — 
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Şimdi bu benimsemeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etnıiyenler... Benimseme kabul 
edilmiştir. 

Ek madde 2. — Çalışma ataşeliklerine yar
dımcı tâyin olunabilir. Ataşeliklere bağlı olarak 
sosyal yardımcılar çalıştırılabilir.. 

Çalışma müşavirlikleri ile ataşeliklerin kuru-
İrcağı ve sosyal yardımcıların çalıştırılacağı yer
ler Dışişleri Bakanlığına danışılmak suretiyle 
Çalışma Bakanlığınca testblt olunur. 

Çalışma ataşe1 eri bulundukları memleketteki 
çalışma mücavirinin genel direktifi dairesinde 
vazife îîöriırler. 

BAŞKAN — Ek 2 nci maddede Geçici Ko 
milyon tarafından benimsenmiş bulunmaktadır. 

Benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... E^miyenlcr... Benimseme 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Ek meride 3 —•- Çalışma müşavir ve ataşeleri 
ypıVucı ülkelerde çalıdan Tî'p'k işçilerinin bak ve 
menfaatlerinin korunmasında bağlı oldukla""! 
m'nvona, vaalımcı o1 urlar. îşeilerin işverenlerle 
o1 an müınnp.nH^!"1^,'ni düzeni om eve vardı m eder
le;*. B:rlesmîş Melerler ve buna bağlı ihtisas te-
fiekkiilleri ve d*'~er milletlerarası tevekküllerin, 
Çalışma Bakanlığının rrörev alanındaki çalışma
larını izlerler. Ranav'de ileri gitmiş memleketle
rin is^ürvü. p.osyal güvendik, ealrma şartları, iş 
PTÜ^enli"'' vp metrik eğit'ml konularında aldıkları 
yeni tedlr •"1ey'i takip ve tonbit edip. O alışma Ba-
kanlı«"ma bildirirler. Bn çerçeve dairesinde bıi-
lundnkbarı m emi ek oH-ek i işçi ve işveren kuruluş
ları ile bağlantı kurarlar. 

BARKAN — Ek üni'mcü maddede Geçici Ko-
mis-von tarafından benimsenmiştir. 

Benimsemeyi oyunuza sunuvorum. Kabul 
edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 4. •—• Cnlışma müşavirleri ve ata
şeler i Çalışma Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı 
kurum1 arla doğrudan doğruya yazışma yapabilir
ler. Bu yazışmaların birer örneğini bağlı olduk
ları rrsvona verirler. 

BARKAN — Ek dördüncü madde Geçici Ko
misyon tarafından benimsenmiş bulunmaktadır. 

Beıv'msemeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... etnıiyenler... Benimsenme kabul edilmiş
tir. 

Ek madde 5. — Çalışma müşavirlerinin, ata
şelerinin, ataşe yardımcılarının ve sosyal yardım
cıların : 
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A) Fakülte veya yüksek okullardan birini 
bitirmiş ve Çalışma Bakanlığı veya teşkilâtında 
veya kurumlarında en az üç, yıl çalışmış olmaları, 

B) Atanacak olanların İngilizce, Almanca 
veya Fransızca dillerinden birini bilmeleri ge
reklidir. Atanacağı memleketin dilini bilenler 
tercih olunabilir. 

BAŞKAN — Ek beşinci maddede Geçici Ko
misyon tarafından benimsenmiş bulunmaktadır. 

Benimsemeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 6. — Sınavlar Çalışma Bakanlığın
ca teşkil edilecek kurullar tarafından yapılır. 
Dil sınavları ise üniversite ilgili dil kürsüsü öğ
retim üyelerince yapılır. 

Sınavların şekli ve sınav kurulları hakkın
daki hükümler, Çalışma Bakanlığınca hazırla
nacak bir yönetme! iıktc belirtilir. Yabancı dil 
sınavında başarı sağlıyamıyanlar yarışma sınav
larına giremezler. 

BARKAN — Ek 6 ncı madde de Geçici Ko
misyon tarafından benimsenmiş bulunmaktadır. 
Ben!,rnc,.emevi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 7. — Ek madde 5 to yazılı (A) 
ve (B) bendi erindeki hükümler din adamı ve 
işçi sendika uzmanı olarak atanacak sosyol yar
dımcıların atanmalarında uygulanmaz. 

Din adamı olarak atanacak sosyal yardım
cılar İlahiyat Fakültesi veya Yüksek İslâm Ens
titüsü mezunları arasından Diyanet İşleri Baş
kanlığınca gösterilecek adaylar içinden Çalışma 
Bakanlığınca seçilir. 

İsçi sendika uzmanı olarak atanacak sosyal 
yardımcılar en ço.k işçi üyesi bulunan İşçi Kon
federasyonu nca gösterilecek adaylar arasından 
Çalışma Bakanlığınca Devlet memurları hakkın
daki kanunlara göre atanırlar. 

İşçi sendika uzmanı olarak atanacakların 
en az baş yıl sendika yöneticiliği yapmış olma
ları şarttır. 

BAŞKAN — Ek 7 nci madde de Geçici Ko
misyon tarafından benimsenmiştir. 

Benimsemeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 8. — Çalışma müşavirlikleri ile 
çalışma ataşeleri, hizmetin özelliği itibariyle, 
müşavirliğin ve ataşeliğin ihtiyaç duyacağı 
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Türk ve yabancı uyruklu doktor, avukat, uzman. 
•mahallî kâtip, mütercim, daktilo ve hademe gibi 
personeli sözleşmeli olarak çalıştırmaya yetkili 
dır. 

Yabancı memleket mevzuat veya usulleri, 
sözleşmelerin elçilikler veya konsolos! ukl arca 
yapılmasını zorunlu kıldığı takdirde sözleşme
ler elçilikler veya konsolos1 tıklarca yapılır. 

Bu personelin, personel giderleri ile yönetim, 
yolluk ve giderleri ve diğer her türlü masraf
ları Çalışma Bakanlığı bütçesine konulan ödenek 
ile karşılanır. 

BAŞKAN —• Ek 8 nci maddede Komisyon ta
rafından benimsenmiştir. 

Benimsemeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 9. — Yabancı ülkelerde çalışan 
Türk işçileri ile eş ve çocuklarının işverenler ta
rafımdan yandan so?val yardımlar dışındaki sos
yal, ekonomik, kültürel ve diğer çeşitli ihtiyaç
larının,-zaruret görüldüğü ahvalde karşılanabll-
meslni temin bakımından Çalışma Bakanlığı Büt
çesine gerekli ödenek konulur. 

Bu gibi yardımların nelerden İbaret olacağı 
bu kaıv.ınrm yürürlüğe g'rceeği tarihten itibaren 
3 ay zarfında çıkarılacak yönetmelikte belir
tilir. 

BAŞKAN — Ek 9 nen maddede Geeic" Ko-
misvon tarafından benimsenmiş bulunmaktadır. 

' Benimsemeyi oyunuza, sunuyorum. Kabul 
edenler... EVnlye.nler... Kabul edilmiştir. 

Ek .madde 10. — Oalışma müşavirlikleri ve 
ealısmn, ataşelikleri, büyükelçilik, elcilik, daimî 
delegelik, daimî misyon veya başkonsolosluk ve 
'konsoloslukların b ;na durumları elverişli ise, bu 
binalarda ayrılacak dairelerde; bu bmalarm du
rumları elverişli değilse kira ile tutulacak bina 
veya dairelerde, ya da, bulundukları memleket
lerin ilgili resmî kuruluşlarınca karşılıklı anlaş
ma ile sağlanacak bina veya dairelerde çalışırlar. 
Kiralanan bina veya dairelerin kira, bakım, ısıt
ma ve aydınlanma gibi giderleri ve karşılıklı an
laşma ile sağlanacak bina veya dairelerin anlaş
mada belirtilebilecek giderleri, Çalışma Bakan
lığı Bütçesine konulacak ödenekle karşılanır. 

BAŞKAN — Ek 10 ncu maddede Geçici Ko
misyon tarafından benimsenmiş bulunmaktadır. 

Benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo

rum. Kaıbııl edenler... Etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Eık madde 11.. — Çalışma müşavirleri ile ça
lışma ataşelerinin görevleri icabı verecekleri ve
ya mukabele edecekleri ziyafet masrafları Çalış 
ma Bakanlığı Bütçesine konulacak ağırlama gi
derleri ödeneği ile karşılanır. 

BAŞKAN —. Ek 11 nei madde de Komisyon 
tarafından benimsenmiş bulunmaktadır. 

Benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanuna bağlı 1 sayılı cetvel
de yazılı kadrolar Çalışma Bakanlığı kuruluş 
ve görevleri hakkında 4841 sayılı Kanuna ek 
6050 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetveldeki kad
rolara ih'tvo edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı cetveli okutuyorum. 

[1] SAYILI CETVEL 

T). Görevin çeşidi Aded Aylık 

5 Yabancı memleketlerde ça
lışma müşaviri 3 1 100 

6 Yal?-inci memleketlerde ça
lı r'.ma ataşesi 

7 Yabancı memleketlerde ça
lışma ataşesi yardımcısı 

7 Yabancı memleketlerde ça
lışma ataşesi 

8 Yabancı memleketlerde çalış
ma ataşemi yardımcısı 

9 Yabancı memleketlerde sos
yal yardımcı 

9 Yabn.ncı memleketlerde sos
yal yardımcı (İlahiyat Fa
kültesi veya Yüksek İslâm 
Enstitüsü mezunu) 11 

9 Yabancı memleketlerde sos
yal yardımcı (işçi sendika 
uzmanı) 11 

10 Yabancı memleketlerde çalış
ma müşavirliği ve çalışma 
ataşeliği memurluğu 20 

6 

1 

8 

2 

20 

950 

800 

800 

700 

600 

600 

600 

500 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi bağlı cetveli ile 
birlikte Geçici Komisyon benimsemiş bulunmak
tadır. 

171 — 
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Benimsemeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Benimseme kabul edil 
mistir, uyulmuştur. 

Madde 4. — Bu kanuna ekli kadrolara ata
nanlar yurt içi kadrolarına nakl edilebilirler. Ve
ya haklarında 4841. sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesi uygulanabilir. 
' BALKAN — 4 ncü madde Geçici Komisyon 

tarafından benimsenmiş bulunmaktadır. 
Benimsemeyi kabul edenler... Etmiyenler... 

Benimseme kabul edilmiştir. 
Geçici madde — Bu kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte; çalışma müşaviri, çalışma ataşesi 
ve sosyal delege olarak vazife görenler, bu ka
nunla ihdas edilen çalışma müşavirliği, çalışma 
ataşeliği, ataşe yardımcılığı ve sosyal yardımcı
lık kadrolarına ek 5, 6, 7 nci madde hükümleri 
dâhilinde öncelikle ve yeniden tâyin edilebilir
ler. 

BARKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu ge
çici maddeyi Geçici Komisyon benimsememiştir. 

Simidi benimsememeyi oyunuza sunuyorum. 
Geçici Komisyon Senatonun yapmış olduğu bu 
değişikliği benimsememiş bulunduğundan benim-
«ememeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmivonler... («Maıhiycti anlaşılamadı» sesleri) 

Efendim, şimdi müsaade ederseniz Millet 
Meclisinin metnini de okutayım. Millet Mecli
sinim' hazırlamış okluğu geçici madde metni 
Cumhuriyet Senatosunca değişikliğe uğramış
tır. 

T)aba sonra bu değişiklik Millet Meclisi Ge
çici Komisyonuna gelmiştir. Millet Meclisi Geçici 
Komisyonu Senatoca yapılan bu değişikliği ha-
nimsemeımiştir, kabul etmemiştir, uyg;\:ı bulma
mıştır Cumhuriyet Senatosunun değişikliğini. 
Şimdi bunun için Meclisin bir kararı lâzımgel-
mektedir. Bu bakımdan eğer vuzuha varılmamış-
sa ikisini de okutayım. («Okut, okut» sesleri) 

Millet Meclisinin kabul ettiği metni okutuyo
rum. 

Geçici madde — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte çalışma müşaviri, çalışma ataşesi ve 
sosyal delege olarak vazife görenler, bu kanun
la alman çalışma müşavirliği, çalışma ataşeliği, 
müşavir veya ataşe yardımcılığı ve sosyal yar
dımcılık kadrolarına atanabilirler. Bu atanma
da ek madde 1 in yedinci fıkrasının (A) ve (B) 
bendleri hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Geçici maddede Cumhuriyet 
Senatosunun yapmış olduğu değişikliği okutu
yorum. 

(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği Geçi
ci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun yap
tığı bu değişikliği Geçici Komisyon benimseme
miştir. 

Benimsememeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu madde 
Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca bir Karma 
Komisyona gidecektir. Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisinden seçilmiş bulunan eşit sayıda 
•üyeden mürekkep bir Karma Komisyona gide
cek ve orada müzakere edilecektir. Orada bir 
metin hazırlanacak ve hazırlanacak metin ile bir
likte* tekrar Millet Meclisine gelecek, hor üç şekli 
ayrı ayrı oya konacak, hangisi Meclisçe kabul 
edilirse o kanun hükmü mahiyetini arz edecektir. 

Madde 5. — Bu'kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 5 nci madde Komisyon tarafın
dan benimsenmiştir. 

Benimsenmeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN —• G nci maddeyi Geçici Komisyon 
benimsemiştir. 

Benimsemeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu şekliyle 
Toeiel madde haricinde bütün benimsemeler Mil
lot Meclisince de tasvibedilmiştir. Dolayısiyle 
•artık ihtilâfa mâruz bir hal kalmamıştır. Yalnız 
seçici maddede mevcut değişiklik Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu tarafından benimsenmediği ve 
şimdi Yüksek Heyetinizde bu benimsemeyle uy
muş bulunduğu cihetle kanun tasarısını görüş
mekte bulunan Geçici Komisyondan seçilecek üç 
üye ile, Cumhuriyet Senatosunda bu kanun ta
sarısının görüşülmesi sırasında mevcut Geçici 
Koru i,iyondaıı seçilecek üç üye birleşecek, ihtilâfı 
halledecek bir karma komisyon mahiyetinde ça
lışacak ve bir metin hazırlıyaeaktır. Bunu Yüc? 
Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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ıBu şekliyle madde tekrar Meclisimize gelecek, 
diğerleri kanunlaşmış mahiyettedir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer TJcuzal ve 6 arkadaşının, gece öğretimi 
yapan İktisadi ve Ticari İlimler akademileri öğ
retim üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer 
personeline ek ücret verilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları (2/368) (S. Sayısı: 177) (1) 

BAŞKAN — Bu kanun teklifinin görüşül
mesi ile ilgili yetkili Komisyon burada. Hükü
met adına Sayın Müftüoğlu; zaticâlinizin yetki 
kâğıdınız var; lütfen gönderiniz. 

öncelikle görüşülmesi teklifi vardır, öncelikle 
.görüşülme teklifini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
(Plân Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyenler?. 

Var. -
Saym İsmet Angı?. Ydk. 
Sayın Fahri Uğrasızoğlu?. Yok. 
Sayın Kemal Sarıi'brahimoğlu?. Yok. 
Saym Hayrı Başar?. Yok. 
Saym Faik Kırbaş'M Buyurunuz efendim. 
Muhterem arkadaşlarım; iş Kanununun ya

pılan açık oylamasında oylarını kullanmıyan 
arkadaşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 

FAÎK KIRBAŞLI (Burdur) — Saym Baş
kan, saym milletvekilleri; huzurunuza getirilmiş 
bulunan kanun teklifi hakikaten bugün Türki
ye'nin içinde bulunduğu lise mezunlarını yük
sek mektepte o'kutamama ve yüksek okul ve fa
kültelerin kifayetsiz oluşu yüzünden birçok lise 
mezununun dışarda kalması durumunda bu me
selelerimize çare bulmak amacı ile, burada daha 
evvel yine Yüksek Meclisin kabul etmiş olduğu 
707 sayılı Kanuna muvazi olarak önce bu kanun 
getirilmiş bulunmaktadır. Bilhassa gece öğreni
mini Yüksek İktisadi ve Ticari İlimler okul ve 
Akademilerinde, ki burada İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisi tâbiri kullanılmıştır, bugün 
Türkiye'nin iktisadi gelişmesine muvazi olarak 
bilhassa bu sahada çok büyük elemana ihtiyacol-
duğu muhakkaktır. İktisaden geri kalmış mem-

(1) 177 S. Sayılı oasmayazı tutanağın so-
nundadır, | 

- X73 

leketlerin teknik elemana ihtiyacı olduğu kadar 
iktisatçı ve maliyeci elemana da şiddetle ihtiyacı 
vardır. Bir bcikımdan sokakta kalmış lise talebe
lerine böyle bir imkân sağlanırken, diğer taraf
tan da iktisaden işletmecilik yönünden ve mu
hasebecilik yönünden birçok yönleri ile eleman 
kifayetsizliğini de ortadan kaldıracak böyle bir 
teşebbüse hepimiz can ve gönülden teşekkür ede
riz. Bugün için bilhassa İktisadi ve Ticari İlim
lerin öğretiminin Türkiye'de desteklenmesi o ka
dar isabetli olmaktadır ki, iktisaden bizden çok 
ilerde bulunan memleketlerin dahi bugün teknik 
elemanlara iktisadi ve ticari kurslar açmak gibi 
bir yola da girdiklerini bu vesile ile burada be
lirtmek isterim. Nitekim Fransa'da Fransız plân
lamasının kabul ettiği bir gerekçe ile «ingenieur 
economique» namı altındaki teknik elemanlara 
iktisadi öğretim yaptırılması zorunlu kılınmış
tır. Bu demektir ki, artık iktisadi sektörde vazi
fe almış olan teknik 'elemanlar muhakkak ki ik
tisadi ve malî formasyonla teçhiz edilmek mec
buriyetindedirler. Bu bir ihtiyacın eseridir. İşte 
Türkiye'de bilhassa iktisadi ve ticari ilimler sa
hasında gelişmeyi desteklemek bakımından bu 
kanun hakikaten isabetli olarak huzurunuza gel
miş bulunmaktadır. Buradaki ücretler, saat başı
na verilmesi ka'bu'l edilen ücretler, bundan evvel 
ka'bul ettiğiniz 707 sayılı Kanuna muvazi olarak 
getirilmiştir. Bugünkü iktisadi şartlar ve iş ka
bul etme, diğer özel okullarda da artık bir iş 
ayanbeyan ortaya çıkmış vaziyettedir, duruma 
göre fazla sayılmaz. Bu bakımdan bu kanun tek
lifi gerek gayesi ve gerek muhtevası itibariyle 
bir ihtiyacın karşılığıdır. Kabulünde zaruret 
vardır. 

Bunları ifade ederken hürmetlerimizi arz 
ederiz. 

BAŞKAN — Saym Menteşe, buyurunuz. 
NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Saym Baş

kan, saym arkadaşlar; her sene liseleri bitiren 
gençlerimiz üniversitelere ve yüksek okullara 
girebilmek için müracaat etmektedirler. Her se
ne Millî Eğitim Bakanlığı talebelerimize, gençle
rimize lise mezunlarımıza yüksek okul bulama
mak için büyük gayret sarf etmektedir. Sadece 
1966 - 1967 senesinde, gerekçeden de öğrendi
ğimize göre, on bin öğrenci iktisadi Ticari ilim
ler Akademilerine müracaat etmişler ve ancak 
bunlardan 2 500 ü blnbir güçlüklerle akademile-
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ro yerleştirllcbilımiştir. İşte bu kanun tasarı-
sı zaruretlerin neticesi huzurunuza getirilmiş 
bulunmaktadır. Ankara'da, İzmir'de, Eskişe
hir'de ve İstanbul'da eğer imkân verilirse bu ta
sarı kanunlaşırsa sırada bckliyen talebelerimiz 
yüksek tahsil imkânına 'kavuşacaklarıdır. Halen 
gece öğrenimine Eskişehir İktisadi ve Ticari 
İl iinıler Akademisinde başlanmış ibulunmakta-
dır. Talebelerimiz 'bu (kanunun çılkmasmı bek
lemektedirler. Bina vardır, hocası vardır; şu 
hakle bu tasarıyı kanunlaştırmak zaruret hali
ne gelmiştir. Sayın Kııfoaşlı arkadaşım güzel 

-bir şekilde 'bunlardan bahsettiler. Bu bakımdan 
tekrarlamıyorum. 

Kanuna müspet oy vermlenizi istirham edi
yorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Başika söz iıstiyen var m i l . Yok. 
Rapor üzerinde müzakereler isıona ermiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edıil-
miştir. 

İvedilik teklifi vardır. ivedilikle görüşül
mesini oylarınıza sunuyorum. KaJbu'l edenler... 
Ebmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

G-ose eğretimi yapan İktisadi ve Ticari İlimler 
akademileri öğretim üyeleri ile öğretim yar
dımcılarına ve diğer personeline ek ücret 

verilmesine dair kanun tasarısı 
Madde 1. — Gece öğretimi yapan İktisadi 

ve Ticari İlimler akademileri öğretim üyelerin
den ^eco, dkutulan ders, yapılan seminer ve uy
gulamaların heihor saati için, profesörlere 100 
Cyüz), doçentlere 75 (ye'tmişlbeş), öğretim yar
dımcılarından, öğretim görevlilerine'60 (altmış). 
okutman, uzman ve tercümecilerle asistanlara 
da 50 (elli) şer lira fazla çalışma ücreti verilir. 

Bu kanuna göre görevlendirilen öğretim 
üyeleri ile, öğretim yardımcılarına ödenmekte 
olan ücretler, esas vazifelerine ait tazminatları
na halel gctirmiycccği gr(bi, bu görevleri dola-
yisiyle alacakları ücretleri hakkında da 7244 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulan
maz. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz is-
t iyenl . Yok. 
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1 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiycnler... 1 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İktisadi ve Ticari İlimler aka
demilerinin yaptığı gece öğretimi hizmetlerin
den dolayı, Akademi Re'ısinc ayrıca 600 (altı-
yüz) lira, Akademi Reis muavinlerine 500 (beş-
yüz) lira, şeflere 450 (dörtyüzelli) lira, memur
lara 400 (dörtyüz) lira ve ihkımetlilerc de aylık 
ücretlerine e'k olarak 300 (üçyüz) lira fazla 
çalışma ücreti verilir. 

Bu kanun gereğince çakştırılacalk şef sayı
sı her akademi için 1, memur sayısı 15 ve hiz
metli sayısı da 15 i geçemez. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz is-
tiyen var m i l . Yok. 

2 nci maddeyi okunan ve yazılan şekliyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
ycnler... 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanuna göre verilecek 
ders, seminer ve uygulama ücretleri ile d'iğer eık 
ücretlere mürtahak o Kalbi: İm ek için bu görevle
rin fiilen ifa edilmesi lâzımgelir. 

Öğretim ve sınav ayları dışında *bu ücretler 
ver'llm'fz. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde süz is-
tiyen var m i l . Yok. 

3 ncü maddeyi dkunnn ve yazılan şekliyle 
oylarınıza sunuyorrım. Kaibul edenler... Etmi
ycnler... 3 ncü madde aynen kaibul edilmiştir. 

Geç'ici madde; 1. — Bu kanuna göre verile
cek ücretler gece öğretiminin fiilen'başladığı ta-
rilh'ten itibaren ödenir. 

BAŞKAN — 'Geçici 1 nci makide üzerinde 
söz istiyenl. Yok. 

Geçici 1 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kaibul edimler... Kabul ctmiyenler... Geçici 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Geçiıoi madde 2. — 657 sayılı (Devlet Me
murları Kanununun) malî hükümlerinin yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren 657 sayılı Kanuna 
göre tediye yapılır. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde 
söz istiyenl. Yok. 

Geçici 2 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Ka'bul edenler... Kabul etmiycnler... Geçici 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 4. — <Bu 'kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 
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BAŞKAN — 4 ncü madde üzeninde söz is- l 
tiyenı Yolk.. I 

4 ncü maddeyi oyunuza 'sunuyorum. Kaibul I 
edenler... Kabul etmiyenler... 4 noü madde ay- I 
neri kabul edilmiştir. I 

Madde 5. — Bu kanun hükümlerini Bakan- I 
lar Kurulu yürütür. I 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunu- I 
yorum. Kabul edenler... Etimiy enler... 5 nci 
madde aynen 'kabul edilmiştir. I 

Kanun teklifinin tümü üzerinde, oyunu iz- I 
har sadedinde Lehte, aleyhte söz istiyen var mı I 
efendimi I 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Lehinde söz 
işitiyorum. I 

BAŞKAN — Lehinde 'Saym Dengiz. 
Buyurun efendim I 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Saym Bas- I 
kan ve saym arkadaşlarım, gece öğret*mi yapan I 
İktisadi ve Ticari İlimler akademeleri öğrettim I 
üyeleriyle, öğretim yardımcılarına ve diğer per- I 
soneline ek ücret verilmesine dair kanun tasa- I 
rısi; geçen sene Büyük Meclisin kabul buyur- I 
muş olduuğ Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültn- I 
s nin gece öğretimine benzer bir kanun tadarı- I 
sidir. Bu iki tasarı ile büyük Meclis geçen I 
ders yılı başımdan itibaren üniversitelerimizin I 
açtığı yolda yüksek okullarımızın da yürüme1; I 
kararında olduğunun bir ifadesini kabul etmiş 
bulunmaktadır. 

Gece öğretimıi yıllardan beri özlenen bir öğ- I 
retim idi. Çünkü, üniversitelerimizin gündüz I 
kapasiteelri dolmuş bulunuyordu. Bu kapasite
lerden boş bulunduğu saatlerde de gençlerimi
zin faydalanması yolu aranmakta idi. Geçen 
ders yılı başından İtibaren bundan faydalanma 
tahakkuk etmiştir. Bunun tahakkuk etmesi de I 
Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesinin gece öğre
nime başlama kanunu kabul edilmek suretiyle I 
de Büyük Meclis tarafından tasvip görmüş- I 
tür. Böylece, geçen sene ümitlendiğimiz diğer I 
fakülteleriim'zin ve yüksek okullarımızın da gece 
öğretimi yapma kararları böylece devam etmiş I 
bulunmaktadır. Nitekim, İstanbul Üniversite
sinin Edebiyat Fakültesinde gece öğretimi yap
ına kararı almış bulunmaktadrı. ve derişlerine I 
başlamıştır. Ayrıca Teknik Üniverıistes'nıin Tek- I 
nik Okul kısmı da yine gece öğretimi yapmaya. 
karar almış bulunmaktadır. Böylece Büyük | 

Meclisin müzahareti sayesinde üniversite ve yük
sek okullarımız gece öğretimine fiilen başlamak 
suretiyle muhtar veya yarı muhtar halleri içe
risinde Devlete büyük hizmetler yapmak yoluna 
girmiş bulunmaktadır. Bendeniz, bir zamanlar 
mesuliyet taşımış bir arkadaşınız olarak bil
hassa üniversite ve yüksek okullarımıza Dev
lete yaptıkları bu yardımlardan ötürü teşekkür 
etmek maksadiyle huzurunuzu işgal etmiş bulu
nuyorum. Mâruzâtım bu kadardır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Lehinde konuşulmuştur. 
Aleyhinde söz istyiem ... Yak. Kanun teklifi 

tümü itibariyle işari oylamaya tabidir. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kanun teklifi Meclisimizce kabul edil
miş bulunmaktadır. Memleketimiz ve mıillet'miz 
için hayırlı olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, İş kanunu tasarısın
la oyunu kullanmıyan arkadaşlarımız lütfen oy
larını kullansınlar. 

5. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun de-
işik geçici 5 ve 6 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki 11 . 2 . 1966 tarihli ve 724 myılı 
Kanuna ek kanun tasarısıjve Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (1/156) (S. Sayısı •: 112) 
'D 

BAŞKAN — öncelikle görüşülme teklifi var
dır. 

Öncelikle görüşülme teklifini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. Hükümet ve komisyon 
lütfen yerini alsın. 

(Plân Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Rapor üzeninde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülme teklifi vardır . İvediliği 
oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(1) 112 S. Sayılı basma yazı tutanağın so-
nundadır. 
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Maddeleri okutuyorum. 
193 sayılı G-elir Vergisi Kanununun değişik ge
çici 5 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi hak-
Ikındaki 11 . 2 . 1966 tarihli ve 724 sayık Ka

nuna ek Kanun 
Madde 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu

nunun değişiık geçici 5 ve geçici 6 ncı mad
deleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 
11 . 2 . 1966 tarihli ve 724 sayılı Kanunun 1 ve 
2 nci maddeleri ile en az geçim ve götürü gi
der indirimi hadlerinin uygulama sürelerinde 
yapılan değişiklikler, Ocak ve Şubat 1966 ay
ları ile ilgili ücretlerin (götürü ücretler hariç) 
vergilendirilmesinde uygulanmaz. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz 
iatiyen?.. Yok.. 

Bininci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Birinci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. -— Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isti-
yem? Yok. 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 2 noi madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — 3 ıncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı tümü itibariyle açık oyla
maya tâbidir, lehte, aleyhte oyunu izhar sade
dinde söz istiyen sayın üye? Yok. 

Oy kupaları gezdirilmek suretiyle oylama ya
pılacaktır. Kupaları gezdiriniz. 

îş Kanununun açık oylamasına oyunu kul-
ianmıyan sayın üye var mı? Yok. 

Açık oylama işlemi sona ermiştir, İş Kanu
nuna ait oy kupasını kaldırınız. 

6. — 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 

Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonları raporları (1/144) (S. Sayısı : 124) (1) 

(1) 124 S. Sayılı basmayazı 27 . 7 . 1966 ta
rihli 120 nci Birleşim tutanağı sonuma eklidir. 

BAŞKAN — Hükümet bulunmadığı için ge
çiyoruz... (Hükümet var sesleri.) 

Peki efendim devam ediyoruz. 
Muhterem arkadaşlarım, bu kanun tasarısı 

daha önce Yüce Meclis huzurunda tümü itiba
riyle görüşülmeye başlanmış, tümü üzerinde
ki görüşmeler sona ermiş, maddelere geçileceği 
sırada, maddelere geçilmesi için 15 ten fazla 
imzayı muhtevi bir önerge ile maddelere geçil
mesi hususu açık oylamaya tabi tutulsun den
miş. Şimdi bu önerge Riyasettedir. Okutaca
ğım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
6974 sayılı TKİ Kanununun 2 nci maddesi

nin (B) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının maddelere geçilmesinin açık oya su
nulmasını arz ve teklif ederiz. 

İstanbul 
Reşit Ülker 
Gümüşane 

Necati Akagün 
Erzincan 

Âdil Sağıroğlu 
Urfa 

Mahmut Çetin 
Van 

Mehmet Emin Erdinç 
Trabzon 

Ahmet Şener 
Samsun 

Selâhattin Kılıç 
Adıyaman 

Nazım Bayıllıoğlu 
Adana 

Mahmut Bozdoğan 
Kastamonu 

Âdil Toközlü 

Adana 
Kasım Gülek 

Sinop 
Niyazi özgüç 

Bursa 
Sadrettin Çanga 

Kars 
Osman Yeltekin 

Konya 
Vefa Tanır 
Kayseri 

Cengiz Nayman 
Adana 

Bekir Tümay 
Sivas 

Nusüh Nazif Arslan 
Ankara 

llyas Seçkin 
Ankara 

Hasan Tez 

BAŞKAN — İmza sahiplerinin burada olup 
olmadığını kontrol etmek istiyorum. 

Sayın Uıker...? Burada, 
Sayın Gülek...? Yok. 
Sayın Akagün...? Yok. 
Sayın özgüç...? Yok. 
Sayın Sağıroğlu...? Yok. 
Sayın Çanga...? Yok. 
Sayın Mahmut Çetin...? Yok. 
Sayın Yeltekin..? Yok. 
Mehmet Erdinç...? Yök. 
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Sayın Tanır...? Yok. 
Sayım Ahmet Şener... Yok. 
Sayın Nayman...? Yok. 
Sayın Selâhattin Kılıç...? Yok. 
Sayın Tümay...? Ydk. 
Sayın Bayıllıoğlu...? Yok. 
Sayın Nazif Arslan...? Yok. 
Sayın Mahmut Bozdoğan...? Burada. 
Sayım llyas Seçkin...? Ydk. 
Sayın Âdil Tdközlü...? Ydk. 

Sayın Hasan Tez...? Yok. Olmadığına göre 
etçik oylama talebinin mesmu olmaması icabe-
der. Bu sebeple maddelere geçilmesi hususunu 
Yüce Heyetin işari oyuna sunuyorum. Kabul 
edonler... Etm'iy enler... Maddelere geçilmesi hu
susu kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi teklifi vardır, ivedilik 
teklifini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
Kanununun 2 ncd maddesinin (B) fıkrasının 

değiştirilmesine dair Kanun 
Madde 1. — 22 . 5 . 1957 tarihli ve 6974 sa

yılı Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Kanu
nunun 2 nci maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«B) Yukarıdaki fıkrada yazılı maden kö
mürlerinden kok, briket gibi diğer nevi kömür
ler ve bilcümle tâli maddeler imal ve istihsal 
etmek. 

Devlet, özel idare ve belediyelerin ve bunla
ra bağlı işletlemlerle, iktisadi Devlet Teşekkül
leri ve müesseselerimin, özel teşebbüsün ve TK.I 
iştiraklerinin istdhsal ettiği (A) fıkrasında ya
zılı kömürler ve bunlardan elde edilen kok ve 
briket kömürlerini ve koklaşma esnasında elde 
edilen tâli maddeleri ile bitümlü çeşitleri alıp 
satmak.» 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz istermiş olan 
arkadaşların isimlerini okuyorum. Bülent Ece-
Vit?... Yok. 

Ahmet Can Bilgin?.. Yok. 
ibrahim Sıtkı Hatiboğlu?.. Yok. 
ihsan Kabadayı?... Yok. 
Reşit Ülker?.. Burada. 
REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Grup adına 

konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Grup adına yetki yazınız yok 

Sayın Ülker. 

1 REŞİT ÜLKER (istanbul) — Ben sekreter 
I üyesiyim. 

BAŞKAN — Kabul edemeyiz efendim. Esa
sa göre grup başkanı ve başkanvekillerinin dı-

I şmda hiç kimseyi tanımıyoruz. Size itimadımız 
var; o başka mesele, fakat usuli bakımdan böy
le yapmaya mecburuz. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Baş-
I kanım; grup başkanı ve başkanvekili olmadı

ğı zaman, sekreter üyeler... 
BAŞKAN — işte o teamülü kabul etmedik. 

Onu kabul etsek dediliniz doğru. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — İçtüzüğümü-
I zün hükmü... 
I BAŞKAN — Biz muhatabolarak daima 

grup başkanı veya başkanvekili telâkki edi
yoruz. Muhatabolarak 'grup başkanı veya baş-
kanvekilleri ya yerinden veya imzalı yazıla-

I rı ile bir kişiyi beyana yetkili kılar. 
Pardon, şimdi geldi, oldu C. H. P. Grupu 

adına Sayın Ülker konuşacak. 

I Buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 

(İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, TKİ 
Kurumu kanununun ikinci maddesinin (B) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun 

I tasarısı üzerinde C. H. P. sinin görüşlerini kı-
I saca arz etmek istiyorum. Bu kanun tasarısı 

ile 31 . 5 . 1957 tarihinde ve 6974 sayılı Ka
nunla kurulmuş bulunan Türkiye Kömür Işlet-

I meleri Kurumu Kanununun ikinci maddesinin 
I (B) fıkrasına bir hüküm ilâve edilmektedir. 
I 2 nci madde Türkiye Kömür işletmeleri Ku

rumunun yapabileceği işleri gösteren bir mad
dedir. Aynen şöyledir; «Türkiye Kömür Işlet-

I melerinin yapabileceği işler şunlardır; 
I A) Türkiye'de taş kömürü, linyit, turb gi

bi kömür madenlerini aramak ve işletmek. 

B) Yukarıdaki fıkrada yazılı maden kö-
I mürlerkıden kok, briket gibi diğer nevi kö-
I mürler ve bilcümle tâli maddeler imal ve is-
I tihsal etmek. 

C) 11 Haziran 1937 tarihli ve 3241 sayı-
I lı Ereğli Şirketinden alman liman, demiryolu 

ve madenlerle Kozlu ve Kilimli demiryolları-
I nın işletmesi ve Havza'daki deniz işlerinin inhi-
I sar altına alınması ve 30 Mayıs 1940 tarihli 

ve 3867 sayılı Ereğli Kömür Havza'smdaki ocak-
r larm Devletçe işletilmesi hakkındaki kanun-
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lar ile Etibanka ve Ereğli Kömür İşletmesine 
verilmiş veya, devredilmiş bulunan madenle
ri, sınai tesisleri, liman ve demiryollarını ve 
ihdas edilmiş olan inhisarı ve Ereğli limanı ile 
Ereğli - Armutçuk demiryolunu işletmek. 

Ç) 22 . 6 . 1938 tarihli ve 3473 sayılı Mah
rukat Kanunu ile Etibanka verilen vazifeleri 
il:a etmek» ve saire gidiyor. 

Şimdi görülmektedir, 1957 senesinde kömür 
işleri her ne kadar daha evvel yani 1950 den, 
1946 dan 1950 ye kadar serbest teşebbüs, yani 
bugün özel teşebbüs dediğimiz o zaman serbest 
teşebbüs diye ifade edilen liboralist bir poli
tika güdüleceği ifade edilmiş olmasına rağmen 
1957 de Türkiye Kömür İşletmeleri diye bir 
işletme kurulması zarureti duyulmuştur ve 
onunla da genel olarak bütün kömür işlerini bu 
işletmeye tevdi etmiştir. Şimdi getirilen... 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Ne ilgisi 
var madde ile? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — İlgisi oldu
ğunu şimdi anlıyacaksmız, zannederim ki bu 
kanunu konuşuyoruz. O zan ediyorum ki ben
denize ait bir görüş olacak, önemli gördüğüm 
noktaları Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na ifade edeceğim. Her halde bunun bir mâna
sı var. A7e sizin de ne mânası var demenizin de 
bir mânası olacak her halde. 

Şimdi, getirilmek istenen fıkra şudur; yani 
(B) fıkrasına, yukarıdaki fıkrada yazılı ma
den kömürlerinden, kok, briket gibi diğer nevi 
kömürler ve İnlcümle tâli maddeler imal ve 
istihsal etmek diye mevcut fıkraya şu ibare ek
lenmektedir. Devlet, özel idare, belediyelerin 
ve bunlara bağlı işletmelerle İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve müesseselerinin özel teşebbü
sün ve Türkiye Kömür İşletmeleri iştirakleri
nin istihsal ettiği, (A) fıkrasında yazılı kömür
ler ve bunlarla elde edilen kok, briket kömür
lerini ve koklaşma sırasında elde edilen tâli 
maddelerle çeşitlerini alıp satmak. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu fıkra ile 
getirilen istek, gayet orijinal bir istektir. İktisadi 
Devlet Teşebbüsü kuruyoruz. Elbette ki, bunun 
kurulması için duyulan ihtiyacın sebebi de bunun, 
özel teşebbüsün iyi bir şekilde yapamaması ve 
böyle bir ihtiyacın memlekette duyulmağıdır. Bu 
ihtiyacı duyuyoruz. Kanunu getiriyoruz yapıyo
ruz, bunun karşısında kömür çıkarmak istiyenler 

de serbest durumdadır. Yani, özel teşebbüs de 
istediği gibi kömür çıkartabilir, kömür satabilir. 
Şimdi getirilen fıkra ile bir Devlet kuruluşu ola
rak kurduğumuz, 1950 de kurulmuş olan, demin 
niteliğini anlattığım 1957 de kurulmuş olan bu 
teşekküle; özel teşebbüsün madenlerden çıkardığı 
kömürleri satmala çaksın ve halka satacaksın di
yoruz. Bu olacak bir şey değildir. Yani mantığı, 
mantalitesi, hesabı, prensibi hiçbir bakımdan iler 
tutar tarafı olacak iş değildir. Neden iler tutar 
tarafı olacak iş değildir? Bir defa karma ekono
miye inanmışız, karma ekonomide, özel teşebbüs
te vardır, Devlet Teşebbüsü de vardır, bu konuda 
bir Devlet teşebbüsü vardır, onun yanında özel te
şebbüs vardır, özel teşebbüse rekabet olacaktır. 
Yani bugün birçok memleketlerde karma ekono
miye doğru gidilmiştir. Batı memleketlerinde, 
sosyalist ülkelerde dahi karma ekonomiye gidil
miştir. Çünkü, karma ekonominin bir feyzi gö-
rülmüştür. Yalnız, Devlet elinde olduğu zaman 
teşkilât ve idare bir memur zihniyeti içinde, bir 
rahatlık içinde, rekabetin olmadığı bir sistem için
de iyi randıman alamamaktadır. Ama, bir tarat
an Devletin teşebbüsü, bunun yanında rekabeti 

sağlıyan özel teşebbüs birbiriv'le varışa caklar, bun
dan hem özel teşebbüs istifade edecek, hem Devlet 
teşebbüsü kontrol edecek ve (mesele ortaya çıkacak. 
Bugün Rusya'da daıhi işletmelerin iyi randıman 
alabilmesi için şdkil itibariyle böyle bir sisteme, 
kârlılık esasına doğru gidilmekte olduğunu her 
halde Yüce Meclis bilmektedir. Şimdi biz böyle 
bir sistemi getirmişiz. Bir taraftan Devlet teşeb
büsü bunun yanında özel teşebbüs. Özel teşebbüs 
bakıyor ki, linyit vaziyeti karışık, satmalma im
kânları az. Çünkü, özel teşebbüs, bu konudaki özel 
teşebbüsü kasdediyorum; şunu istemektedir. Tür
kiye'nin bilhassa burada bahis mevzuu olan lin
yit kömürü bakımından zengin damarları vardır. 
Fakat özel teşebbüsü temsil eden vatandaşlarımız 
çok kâr peşindedirler. Linyitleri satıhtan çıkar
maya çalışmaktadırlar. Linyitlerin yataklarına, 
derinliklerine giremezler. Üzerinden çıkarırlar, 
ateşlerler yanmaya başlar. Türkiye'nin millî ser
veti olan linyitler çatır çatır yanar ve onların dü
şündükleri gayet kolay, basit usullerle hemen çok 
kâr yapmaktır. Bu kârı yapamadıkları için, bu 
kârı elde edemedikleri için Hükümete müracaat 
ederler, rica ederler, bizim vaziyetimiz kötüdür. 
Ne yapalım? Türkiye Kömür İşletmeleri diye mil
let parası ile kurulmuş bir İktisadi Devlet Te-
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şekkülü vardır. Evet o teşekkülün satış yerler' 
vardır, depoları vardır, nakil imkânları vardır, 
eğer onun kanununda değişiklik yaparsanız biz 
orava satarız. 

Şimdi biz buradan soruyoruz, peki niçin siz 
doğrudan doğruya halka satmıyorsunuz? Çünkü, 
ucuz değil, ucuz alsaydmız zaten teşebbüs etmez
diniz. Böyle bir madde koymaya elbette ki, gelip 
teşebbüs edecek değildiniz. Çatır çatır satacakti-
nız, ilânlarınızı verecektiniz, halk sizden bunları 
alacaktı. Ne zaman zararlı hale gelirse o zaman 
koşuyor ve böyle bir kanun teklifi Yüce Meclisin 
huzuruna geliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun özü b. 
kanunun getirdiği öz ve maksat bu. Şimdi bu ( 
kadar aşikâr bir şey ki, bununla meşgul olan, bu 
madenlerde çalışan Türk sendikaları, maden sen
dikalarının Konfederasyonu kaç kere açıklama 
larda bulundu, madenlerimiz yanmaktadır, ya-
/kılmaktadır. Madenlerimiz istismar edilmektedir. 
Satıhtan alınmaktadır, kullanılmamaktadır ve 
ellerinde tutmaktadır. Yani kârlı olduğu nisbet-
te ellerinde tutmaktadır. İşçilerin bu madenlerde 
emniyeti yoktur, hayatları tehlikededir. Tek ya
pılacak yol, bu millî servetlerin kurtarılması iç:n 
bu özel teşebbüs elinde bulunan, Türkiye'nin dö 1 
bir tarafında ve bir daha yerine konulması mür 
kün olmıyan rezervlerin kurtarılması için bira 
evvel bu işe el konması lâzımgeliyor. Neden e 
konması lâzım geliyor? Evvelâ şu akla gelebil': 
Aslında, bu madenlerin Maden Kanununa gö • 
kontrol edilmesi lâzımgelir Anlaşılıyor ki, hv. 
gün fiilî durumda bu madenler kontrol altı: a 
alınmamıştır ve almmıyacağı sabit olmuştur. İş i 
esası bu iken bu kanun tasarısı kaldırılmış ve go 
tirilmiştir. 

Şimdi 'burnun 'neticesi ne oluyor-? Madem ki, 
ıbu para Türk Milletimin parasıdır, bugün İk
tisadi Devlet Teşekkülleri hakikatten, birçok 
•mıemıleketılerıe örnek alacak şekilde, bu berıde-
mizin fikri değil, ıbirçok yaibamcı uzfmjanlaran 
ftikri, profesörlerin fikri olarak söylüyorum. 
îkvtisaidi Devlet Teşekkülleri ıaz gelişmiş vıe 
«sermaye birikimi yapma imıkânı oılmıyan bir 
ülkede kalkınma modelini yaratmıştır. İktisıa-
di Devlet Teşekküllerinin ıbugün noımiınaıl değe
ri 50 milyarı vardır. Yani Türik Milletimin 50 
milyarı olmuştur. Devllet Demiryolları, Devlet 
Denizyolları, Sülrmeribamk vıe diğer teşekküller

le birlikte Türk Milleti 50 mıiılyara saihjibol-
muşltur. Bugün ifade edilmektedir ki bu işiten 
amlnyan ımütebassiisiarea, bunun bugünlkü değe
ri yani bu tesislerin bugünkü toplamı 1504200 
milyar lira arasındadır. 15O-i2O0 milyar lira 
değerimde bir varlık elde eldilmiıştir. Kimin 
bunlar? Hepimizin, Türk Milletine aıilt bir var-
lık olmuştur. Şimdi yapılmıak istenilen şey 
Türik Milletinle aidoılan, bütün millete . aidolan 
bu varbktaın, 'zıarar eitmıelkte oılan özel teşeb
büsle yardıım etmıektiır. Bunun başka hıiçlhir am-
laımı olamaz.. Yani, Devlet .eliyle öızıel teşeb
büsten gelme. Nerede serbest rekaibet iddiacı-
lan, hani piyasa ekonıoımisıi ? Devletçiliği, kar
ma ekonomiyi, Cumhuriyet Halk Partıiısinıin 
anladığı anlamdan fafklı anlıyanlar. Biz eko-
no'minin hâikiım tepelerime sahip bir Devletçi
lik anlayışıma salhibiz ve devamlı olarak Dev
letçiliği istemıelktıeyiz. Bumun karşısında, ser
best rekaıbeıti ve 'karma eıkamamâyi »geçici bir 
devre olarak kalbini edip metieede öızel teşıdbfbü-
se hıer şeyi devreden bir ıgörüş vardır. Muhtteı-
reım Adalet Pa'ritiısinin görüşlü. Adalet Partisi
nin her şeyi özel teışdbbüse bırakacağıma, geçi
ci bir devreden sıonra da bırakacağıma kaami 
(değilim. 1946 - 1950 ide söylenmiştir. 1950 dem 
1960 a kadar bırakılmamıştır. Ona ilâveten çi
mento falbrikaları, şeker falbrikalaırı dalha bir-. 
çjolk şeyler yapıllmıştır. Türkiye Kömür İşlet--
mesi 'de bunlardan bir tanesi. 

Binaenaleyh, Türkiye'de bu karma ekomıo-
midieın dömimemin mümkün ol'imyacağı inamem-
dayız. Hayat ıda bunu göstermektedir; ama' 
sözlümü söylerler. 

Şimdi, bu getirilen kanun tasarısı tamaımıem 
bu iddianın aksimi gösteren, iddia edilen şeyin 
aksimi ispaltkyam bir kamun (tasarısıdır. Hami 
özel iteşelbbüs üstündü. Hami, özel teşıebbüs hıem 
şeyi em güzıeıl şekilde yapaeakdı? Şimdi bumu 
bıraktık biz yami, özel teşebbüs serbestliğimi... 
öneıl teşelbbüs, bugün Kömür İşletmelerime kö
mürünü satacak. Normal, piyasada kâr müşte
riden elde edilir. Serlbest rekabet şarltUaırı al
tlında müşteriden elde edilir... Hayır. Türk 
Milletinin, fakir ımilletin zıorlukia bir araya 
getirdiği kaynaklardan istifade edecek. Şim
di, buma karşı ısöylenimiş sözler vardır, bu kür
süde. Demir ki, hayır efendim biz bu kömürü 
alınken evsafını tâyin edeceğiz, normlarını teıs-
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bit edeceğiz ve uygun görürsek alacağız. Ni
çin siz alacaksınız, İktisadi Deıvlet Teşekkül
lerinin vazifesi özel teşebbüsün satış yeri mi
dir? Özel teşeblbüs bu işe girişmiştir. O satsan; 
siz niçin alacaksınız ? Biz nasıl kontrol edece
ğiz, sizin hangi evsafta nasıl köımür aldığınızı? 
Bir defa prensibi bakımından müonlkün değil
dir. Muhtemel 'olarak verilecek ceıvap, biz bil
inil alırken dikkat edeceğiz, v.s. Bir de bu
nun karşısında; efendim ihtiyacımız vardır. ih
tiyacınız var ise, ya özel teşelbbüs kâr ediyor
sa, şartlara müsaitse özel teşebbüs çıkarır, sa
tar veyahut da Türkiye Köımür İşletmeleri. 
Kurumu ki,' kendisine verilen vazifeleri biraz 
evvel okudum, Kömür İşletmeleri Kurumu bu 
işi yapar, biter. 

Muhterem arkadaşlari'm, yani bu iddiaların 
arasında brilkelt yapımı vardır. Bunu ben cid
dî bir gerekçe oılaralk göremiyorum. Biriket 
yapılması her zaman mümkündür. Ankara ve 
İstanbul'un ıköımür sıkıntısı ileri sürüLmıekte-
dir. Bununla da ilişikli göınmüyonuım ve buna 
Ibenzer gereikçıeler vardır. Bu gerekçelerin hiç-
'birisi ciddî değildir. Nitekim basılmış, dağı
tılmış olan lı9'67 programında sarih olarak özel 
ısektörün kölmür sahasında, bilhassa ılıinyit sa
hasında, dağınık olduğu ifade eıdiimıektedir, 
endişeıler izhar edilmektedir. Aıyrıca bugün 
yapılacak bir OTganizasyomun uzun bir iş ol
duğu ifade edilmıektedir ve senelerden beıri 
ıbir şıey söylenmektedir iki, aslında, doğru bir 
şeydir. Burada bu kanunu getirmek de
ğil, belki, asıl yapılacak iş odur; Maden Ban-
'kasının kurulmasıdır. Yani, özıel teşebbüsün 
ıkredi airrnak suretiyle o demin arz ettiğim ya
takların yakılmasını önlemek ve orada ciddî 
tesisler kurmasını sağlamak, 1967 programın
d a ' d a tekrar edilmiş olan Maden Bankasının 
kurulıınasını gerektirir. Bıen Hükümet proıgıram-
larında da görmüşümdür, aoale olarak getirilüne-
si lâzınıgelen kanun eğer bu özel teşebbüse... Şu
nu da ifade etmek istiyorum : Karma ekono
miye imanıyoınuız, İktisadi Devlet Teşekkülleri
min hâkim tepeilerde bulunmasını ve 0. H. P. 
programımda da ifade edildiği şekilde memle'-
ıketin hem sosyal, hem ekomoımik esası oıimıası-ı 
nı kabul ediyoruz. Ama, ıbunun yanında Ata
türklün vaz'etıtiği bir esas da vardır, özel te
şebbüsü de kabul ediyoruz. Burada öızel te-

şebbüsün linyit sahasında böyle hareket etmesi 
ayrı şeydir. Özel teşıefoıbüs nihayet Türlk vatan
daşlarından mürekkeptir ve onlar kemdi kâr
larını düşünürler. Ama, biz de bu kürsüde 
Türk Milletinin genel menfaatini düşünmek 
mevkiideyiz. Şimdi gerçekten özel teş'ebbüs-
çü ise bir iktidar... 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bir noktaya işa
ret etmem lüzumu hâsıl olmuştur. Bu kanu
nun tümü üzerinde, rapor üzerinde görüşme
ler cereyan etmiş ve bitmiştir. Şimdi birinci 
madde üzerinde görüştüğümüze göre, birinci 
maddede görüşmenin yapıcı bir unsur arz ei-
'mesıi lâzım. Kaildi ki, sizin değişiklik önerge* 
niz yar. O önergenizi izah etmeniz gerekir. Ya 
bu 'maddenin kabulü veya reddi veya varsa 
bir değişiklik önergesi, onun Yüce Meclise ar
zı lâzınıgelir ki tenevvür edilsin, ona göne ha
reket edilsin. Değil imi efendim? 

O. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(Devamla) — Sayın Başkanım, zannediyorum 
ki, usul içerisindeyim. Bütün bu anlatışlarımın 
sonunda sunduğumuz önergeye varmak müm
kün olacaktır. Bütün bu söylediklerim zanne
diyorum ki, hep kömür ile ilgilidir ve şu (B) 
fıkrası ile doğrudan doğruya ilgilidir. Onun 
haricinde olan bir şey değildir Binaenaleyh 
zannediyorum ki, bunun sınırı içindeyim ve 
Meclisin şimdiye kadarki tatbikatı da bu yol
dadır. Mümkün, olduğu kadar dışına taşma
maya dikkat edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bu fıkra 
getirileceğine bir maden bankası teklifi getiri
lebilirdi. Bu teklif ciddî bir tekliftir ve üze
rinde karar verilmiş ve Plânlamadan da geç
miş bir tekliftir. Maalesef o kadar sene geçti
ği halde böyle bir maden bankası kanun tekli
fi getirilememiştir. Şimdi 1967 programında iş 
o kadar önemle almmıtır ki, programda birkaç 
tane millî meseleden bahsedilmiştir, millî ulu
sal linyit programından bahsedilmiştir. Yani 
linyit meselesi o kadar mühimdir ki, millî kıy
metleri korumak bakımından, (Ulusal linyit 
programı) diye bir program yapılması lâzım-
geldiği 1967 programında zikredilmiştir. Tıp
kı Ulusal bakır programı gibi. Bakır konusun
da da Plânlama millî bakır diye işi ele almış
tır. O kadar önemli görmüştür ki, millî bakır 
diye ele almıştır, millî linyit diye ele almıştır. 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, neticeye gel
miş oluyorum : Böylece getirilen kanun tasarısı 
tamamen İktisadî Devlet Teşekkülleri anlayışı
na aykırı olduğu gibi, bırakın bizim anlayı
şımızı, Adalet Partisinin de karma ekonomi an
layışına taban tabana zıt bir tasarıdır. Bundan 
dolayı millet parası ile özel teşebbüsü zengin 
etmek, faydalandırmak, âdeta devletleştirmek 
diye bir mefhum vardır. Onun kargısına yeni 
bir mefhum icaidediyoruz; özelleştirme, yani 
Devletin elinde bulunan millete ait bir kıymeti 
özel şahısların istifadesine arz etme; belki de 
yepyeni bir şey icadediyoruz, dünyada, eko
nomide yepyeni bir sistem, yeni bir usul icade
diyoruz. Ben buna - belki kelime bakımından 
uyar, uymaz bilmiyorum - özelleştirme diyorum, 
yani Devletin elindeki malları özel kişilere 
peşkeş çekmek anlamında görüyorum. 

Binaenaleyh, böyle bir kanunun kabul edil
mesi 1957 deki zihniyeti düşünelim. 1957 de 
böyle bir kanun getiriliyor. Bugün bu kanuna 
özel teşebbüsün istifade edeceği bir şekil veri
liyor. Binaenaleyh, C. H. P. Grupu bu kanu
nun karşısındadır ve yalnız karşısında olmak
la kalmamaktadır. Bugün kömürlerimizin, millî 
linyitlerimizin 19'67 programında ifade edilen 
plânlamanın, millî linyitlerimizin Anayasamı
zın esasları dâhilinde Devletin ele almasının 
zaruri olduğuna inanmaktayız. Ümidediyoruz 
ki, iktidarda bulunan arkadaşlarımız da bu ih
tiyacı kabul edeceklerdir. 

Saygılarımla. (C. H. P. şifalarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan, bu
yurunuz. Rica edeceğim arkadaşlarımdan, lüt
fen birinci madde ile ilgili beyanda bulunsun
lar. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime baş
lamadan evvel şunu arz etmek isterim ki, ben 
bu konuşmamı bir doktrin meselesi yapmadan 
doğrudan doğruya Türkiye'deki linyit prob
lemleri ve diğer kömürlerle bir de fuel - oil 
ile olan münasebetlerine değinerek işin sanayi
deki ehemmiyetini ve Türkiye'nin linyit prob-

- lemlerini belirtmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar; bug*ün bu bir haki
kattir, Türkiye hakikaten sanayide çok geri 
kalmıştır. Eğer Türkiye'deki sanayiin gelişme-

I sini arzu ediyorsak, bugün özel teşebbüs olsun, 
Devlet sektöründeki linyit işletmeleri olsun, 
bunların geliştirilmesi ile hepimiz mükellefiz. 
Zira taşkömürünü tamamen sanayie yöneltmek 
mecburiyetindeyiz. Fuel - oil'i bir döviz karşı
lığında yabancı memleketlerden aldığımızı dü
şünerek bu yola sanayii yöneltmemiz icabeder. 
Sanayii daha ziyade linyit kömürlerinden isti
fade ettirmek mecburiyetindeyiz. 

Şimdi, bu maddenin, 1 nci maddenin (B) 
bendindeki, yapılması düşünülen değişikliğin 
esaslarını içerisine alan dört anaunsur üzerin
de fikirlerimi arza çalışacağım. Istahsil yönün
den, kalite yönünden, fiyat değişikliklerini ön
leme yönünden, kullanma yerleri yönünden işe 
başlamak isterim. 

'Muhterem arkadaşlar; benden evvel konu
şan Sayın Reşit Ülker arkadaşımızın da bu
yurdukları gibi, özel teşebbüsün istihsal etmiş 
olduğu linyit işletmesi hakikaten ilmî esaslar 
içerisinde yapılmamaktadır. Eğer biz bu lin
yit işletmesini istihsal edilen özel teşebbüsün 
istihsal ettiği linyitleri tam mânasiyle kıymet-
lendirmezsek, onlara faydalı olacak şekilde 
yönelmezsek; faydalı dediğim benden' evvel 
konuşan arkadaşın özıel teşebbüse para dağıt
mak suretiyle değil, bunu biraz sonra gerek
çesiyle izaha çalışacağım; bunları yerli yeri
ne getiremezsek katiyen Türkiye'nin ihtiyacı 
olan linyit istihsalini artırmaya ve mükemmel 
ilmî bir görüş içerisinde, ilmî bir kavrayış içe
risinde istihsal yapmamıza imkân yoktur. Tür
kiye'deki özel sektörü kendi başına bırakacak 
olursak, hakikaten bugün piyasaya sürmüş 
oldukları yüzde 40 nisbetindeki tozlu kömürü 
vatandaşa daha pahalıya satacaklardır. Hal
buki, bu maddeyi kabul ettiğimiz takdirde bu
nu ileride Türkiye Kömür İşletmeleri ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
hazırlanan esaslar dâhilinde hangi kömürün 
hangi fiyata, hangi kalitede, nerede kullanıla
cağı gayet vazıh olarak ortaya çıkacaktır. Bu 
bakımdan maddenin gerekçesi çok yerindedir, 
istihsalden elde edüen kalite ve fiyat istikrarı 
yönünden. 

İkinci olarak, kalite yönüne değinmiştim. 
İstihsalden bahsederken sözümü şu şekilde ta
mamlamak isterim: Özel teşebbüs kapital yeter-

. sizliği yüzünden maalesef tam bir ihzarat du-

— 181 — 



lVC. Meclisi B : 56 14 . 4 . 1987 O : 1 

rumuna geçememektedir. Öyle bir duruma gel
miştir ki öael teşebbüs mevsimlik istihsal pe-
şindedir. Halbuki bu kanun tasarısının getir
diği gerekçe eğer özel teşebbüsün zamanında 
ve yerinde uygun kaliteli kömürlerini aldığı
mız takdirde özel teşebbüs kendi kendine ih-
zarat yönünden çok güzel yatırımlarını yapa
cak ve ilerde memleketin sanayi yönünden, ya
kıt yönünden kullanılacak evsafta uygun kö
mürleri istihsal edebilecektir. Eğer böyle özel 
teşebbüsü başıboş .şekilde bırakırsak hakikaten 
iyi kömür yahut kolay elde edebileceğimiz kö
mürü çıkartmak pahasına o zaman asıl yer 
altı servetlerini kötü durumlara düşürmüş ola
cağız. Bu bakımdan özel teşebbüsü bir doktrin 
müdafaası şeklinde değil de, aynı zamanda 
onları bütün vatandaşı yani özel teşebbüste ça
lışan işletmeleri de ayakta tutmak mecburiye
tindeyiz, memleketin sanayi istihsali yönünden. 

Şimdi, kalite yönünden diyoruz. Bolu Lin
yit Işletmesinıe bakıyorsunuz; 180 liraya kö
mürü satıyor. Erzurum'a bakarsınız 140 liraya 
satar. Birisinin içerisinde % 40 toz vardır, öte
kinin İçinde % 60 toz vardır, yaihut taş vardır. 
Bu bakımdan Devlet alacak ama, bu şartlar 
altında almıyacak. Öbür türlü, vatandaş kan
dırılıyor. Buna mâni olmanız lâzımdır. Elbette, 
Devlet aldığı zaman vatandajşm eline geçe
cek para ile buıgün Devletin bünyesinde bu
lunan lavuar tesisini, eleme tesisini özel sek
tör de kurmak suretiyle çok iyi, daha kaliteli 
bir kömür elde edecektir ve bu şartlar altında 
tam bir Devlet sektörünün bugün elde ettiği 
Garp linyitlerinden istihsal edilen linyit kö
mürlerinin bıraktığı fiyatlara uygun bir fiyat 
tesbit #tmek suretiyle de daha fazla bir fiyata 
satılmış olan özel sektör elindeki kömür bilâ
kis fazlalaştırmak değil, daha kaliteli, daha 
ucuza mal edilmek yoluna gideaektir. Bu ba
kımdan da bu yönleriyle de fiyat değişiklikle
rinin önüne geçileceğinden tasarı çok yerinde
dir. 

Muhterem arkadaşlar, bugün linyit kömürle
rinin istihsali sırasında, özel sektörün istihsali 
sırasında Reşit Ülker arkadaşımız, can emniyeti 
yönünden işçilerimizin, emniyet altında bulun
durulmaları yönünden Devlete, âdeta Devlete 
'geçirilmesini ve linyit işletmelerinin bütün Dev
let tarafından işletilmesi lüzumuna değindiler. 

Bunu buıgün hali hazırdaki Maden Kanunu mev
zuatımda özel teşebbüsün hangi şartlar altında, 
daha dün görüştüğümüz İş Kanununu ilgilendi
ren can emniyetine hangi hususlar dairesinde 
ne zaman bir ocağın yahut bir işletmenin kapa
tılmasını dalha dün görüştük. Bu bakımdan bun
ların esasları Devlet tarafından kontrol edilmek
tedir ve yapılmaktadır. Ve vatandaşın, yahut 
özel sektörde çalışan maden işçilerinin can emni
yeti için böyle bir telâşa, teşebbüse lüzum yok. 
Bilâkis, eğer biz bu kanun tasarısını benimser
sek özel teşebbüs ocakların tahkimatı sırasında 
kullandıkları malzeme, meselâ her ton baışına 
20 - 25 desi maden direği kullanılıyorsa o zaman 
can emniyetini daha emniyetle sağlamak bakı
mından belki 20 - 30 de'si civarında maden dire
di kullanacaktır. Bu bakımdan bu yönü ile de 
özel teşebbüsün satmış olduğu kömürün alınma
sında maden işçilerimizin can emniyeti yönün
den de fayda vardır. 

Kâr peşindeler keyfiyeti, maalesef, yerinde 
delildir. Bilâkis göreceksiniz, biraz evvel de arz 
ettiğim gibi, Bolu işletmesinden 180 liraya tonu
nu alan halk o zaman tam ve vasıflı bir kömür 
almak suretiyle belki 140, 130 liraya alacaktır. 
Bu bakımdan özel teşebbüsün kâr mefhumu an
cak olsa olsa toz halinde olan kömürün gerek sa
nayide kıymetlendirilmesi bakımından, gerekse 
bugün dereye akıp şurada, burada yanıyor şek-
Unde söylenen o kömürün kıymetlenmesi bakı
cından gerek sanayide gerekse özel teşebbüsün 
o yönleriyle daha iyi bir duruma geçebileceği 
ışikârdır. Yatakların derinliklerine inilmiyor. 
Elbette inilmez; bugün bir özel teşebbüs 10 bin 
arayla bir maden sahasına girişirse ancak ve an
cak yer altına değil de, derinliklere inmek de-
fti'l de, hanıgi sermaye ile ineceksiniz?. Bir kuyu 
açsanız 60 metreye inseriiz asgari haddi ile 60 
bin liradır, özel teşebbüs bu 60 bin lirayı, o da 
teçhizaltsız; hangi şeyle yapacaktır? -

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Efen
dim bakkallık yapsın, kim diyor ona madencilik 
yapsın, diye. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Daha evvelki 
konuşmalarınız da var Beyefendi. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — Var 
evet; ben de onların ışığı altında konuşuyorum. 

•BAŞKAN — Sayın Bozdoğan, Sayın Ülker; 
Sayın Akdoğan'ı kendi haline bırakın. 
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ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 
Anayasanın kabul ettiği bir hüküm var.' Kalkın
mamızı ancak karma ekonomi sistemi ile yapaca
ğız. Bu bakımdan özel teışefabüsü tamamen orta
dan kaldıracak diye bir hüküm olsa, olur, yapa- ' 
bm. Bu bakımdan bu mütalâalar bence yersizdir. 
özel teşebbüsün de memleket ekonomisine katıl
ması yönünden desteklenmesi ve ona göre işle
rinin yürütülmesi veya sanayie katılması yerin- ' 
dedİTi ; 

Şimdi, linyit işletmelerinin kullanma yerleri 
olarak bugün malûmunuz Devlet Demiryolları, 
Şeker Fabrikaları ve Çimento Sanayii; bu fab
rikaların ekseriyeti toz kömür yakmaktadır. 
Eğer biz! özel teşebbüsün hali hazırda, 'bilhassa 
biraz evvel arz ettiğim % 40 nisbetinde toz ola- [ 
rak elde ettiği memleket çapında olan değerini . 
kıymet'lendirmezSek o çimento sanayiine vermez
sek bir çimento fabrikasında yıllık olarak 200 000 ' 
ton toz kömür yakan bir çimento fabrikasının 
1 500 işçisinin açıkta kalacağına işarettir. Bu ba
kımdan, özel teşebbüsün daha kaliteli bir kömür 
almmasiyle geriye kalmış olan % 40 nisbetmde-
ki bu tozlu kömürü bir tek kalemde sanayi bölü
münde kıymetlendirmediğimiz takdirde hakikaten 
dışarıya dökülmekle yakılıp millî servet harabola-
caktıi'. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, açık oylama
da oyunu kullanmıyan arkadaş varsa oyunu kul
lansın. Var mı efendim?, 

; Devam ediniz efendim, buyurun. 
ABDCLBÂRl AKDOĞAN (Devamla.) — 

Kömür kalitesi üzerinde durarak bir de bugün 
b lhassa Ankara'mızda meteorolojik bâzı şartlar 
çerçevesinde havanın kirlenmesi meselesi var. 
Her ne kadar Türkiye Kömür İşletmeleri tarafın
dan linyit kömürü yakıt olarak satılıyorsa da. 
özel teşebbüsün de bâzı içerisinde maalesef sağ-" 
lik esaslarına aykırı % 4 - 5 nisbetinde kükürdü 
bulunan linyit kömürünü başıbozuk satmakla da 
vatandaşın sıhhi durumlarına mâni olmaktadır. 

Bu bakımdan da bu kanunun getirdiği tasarı 
ile kaliteli ve uygun bir kömür alınacağı nazarı 
itibara alınarak kabulü vatandaşın sıhhati yönün
den de yerinde olacaktır. Yukarıdan beri sırala
dığım ' hususlar çerçevesinde özel teşebbüsün is
tihsal ettiği kömürleri Türkiye Kömür İşletme
leri ve Enerji Bakanlığı tarafından hazırlana
cak birçok şartları bünyesinde töplıyan ve hangi 

kömürü alacak ve hangi kömürü almıyacak esas
ları tesbit ettikten sonra vatandaşın istihsal etti
ği kömürleri bu yönleri ile tam mânası ile sana
yie ve memleketin bünyesine uygun olarak kıy
metlendireceği için kanunun getirdiği gerekçe 
yerindedir. Eğer o oylarınızı bu yönde kullanır
sanız özel teşebbüs meselesinden ziyade memleke
tin çok özel olan ve ehemmiyetli olan bir prob
lemine el atmış olacaksınız. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Açık oylamada oylarını kullan
mıyan arkadaşlarımız varsa lütfen oylarını kul
lansınlar. Kullanmıyaıi var mı?.. Yok. 

Açık oylama işlemi sona^ ermiş tir. Lütfen ku
payı kaldırınız. 

Buyurun Sayın Kırbaşlı. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; huzurunuza getirilm'ş 
bulunan kanun teklifi gayet basit bir maddenin 
muhtelif tefsirlere mahal bırakmadan tatbikatta 
kolaylık sağlanabilecek açıldığın getirilmesine va
beste .bir tekliftir. Ne diyor? 

Efendim, 6974 sayılı Kanunun ikinci maddesi
nin (B) paragrafı sarihtir;, işletmecilik yönünden 
Türkiye Kömürleri İşletmelerinin bir İktisadi 
Devlet Teşekkülü olarak daha iyi . çalışmasını 
iağlarnak ve sahasını kanununda getirilen espri
ye uygun olarak tesbit etmek bakımından bu mad : 

denin tavzihine ihtiyaç görülmüş ve bu madde de 
bu suretle getirilmiştir. 

Ne diyor kanunun gaj^esi bahsinde? (Kömür 
ve kömür mahsullerinin Türkiye'de istihsali, ih
zar ve imali ve tevzii ile vazifelendirllmiştir.) di
yor. 

İşte bu espri içerisinde bu maddenin getiril
miş olması hiçbir zaman Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcü arkadaşımızın. ' Adalet Partisi
nin bugünkü ekonomik anlayışına aykırıdır, 
özel teşebbüsü destekliyen bir parti olarak ge
tirilen bu madde ile özel teşebbüsün aleyhin-
deymiş gibi veya onun sahasını daraltiyormuş 
gibi bir anlam içerisinde ve bir espiri içerisinde 
konuşması hakikaten bizim hayretimizi müci-
bolmuştur. Kaldı ki, burada bizde doktrin mü
nakaşasına girmek istemiyoruz. Karma ekono
mi;' karma ekonominin hudutları özel teşebbüs 
şurada biter, İktisadi Devlet Teşebbüsü, olsun 
olmasın şûrada biter diye kesinlikle halledil
miş bir mevzu değildir. Kaldı ki, karma ekono
minin diğer cephesi de vardır, özel teşebbüsle 
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beraber ister imalât safhasında olsun, ister sa
tış safhasında olsun, icabettiği takdirde işbir
liği yapabilmesindedir. Buradaki husus da bir 
işbirliğinden ibarettir. Yani burada özel te
şebbüsü yok etmek değil, özel teşebbüsü des
teklemek mevzuubahistir. Ne diyor esbabı muci-
bede? yakıt sıkıntısının giderilmesi zarureti 
muvacehesinde Türkiye Kömür İşletmeleri Ku
rumunun senenin her mevsiminde özel sektö
re ait linyit kömürlerini satmalıp stoklaması 
ve bunları her an müşteriye satabilme imkân
larına sahip bulunması.») 

Efendiler, Van'daki bir işletmeyi özel teşeb
büs yalnız Van'ın hudutları dışarısına taşıra-
mıyaeak durumda ise eğer Türkiye Kömür 
İşletmeleri bu işletmenin elinde bulunan kö
mürleri alıp da Konya'ya kadar getirebilecek, 
depo edebilecek durumda ise buna çıkıp da 
«Efendim, özel teşebbüsü, yok etmek niyetinde
ler» deyip veyahut da bizim Adalet Partisinin 
gütmekte olduğu iktisadi siyasetine aykırı 
bir durummuş gibi göstermek, hakikaten gös
teriliş esasları bakımından biz şahsen bunu 
olumlu bir tenkit olarak göremedik. 

Şimdi burada söylenecek çok şey vardır. 
Fakat bütün bunları bir tarafa bırakarak ya
pıcı olmak gayesiyle bizim, getirilmiş bulu
nan, hakikaten ekmek dâvası kadar Türkiye'
de ehemmiyetli olduğunu idrak ettiğimiz bu 
kömür mevzuunun bâzı noktalarına da bu kür
süde dokunmak zaruretini hissetmekteyiz. Bu
gün Türkiye 15 milyon tondan fazla orman 
mahsulü yakan odun yakan, 8 - 10 milyon ton 
- maalesef doğrudur - tezek yakan bir ülkedir. 
Kömür işletmelerinin şu veya bu mevzuda ge
nişletilmesi veyahut kendisine yeni yetkiler 
verilmesinin dışında Türkiye Kömür İşletme
leri Kurumu olarak Türkiye ölçüsünde yakıt 
problemini halletme hususunda yeni bir veç
he verilmesinde yahut mevcut kanun hüküm
leri bunu gerçekleştirecek durumda değilse, 
bünyede değişiklik yapmamak kayıt ve şartı 
ile, yeni maddeler 'getirilmesi hususunda biz de 
müttefikiz Bu yönden millî bir enerji politi
kasının içince -niilî bir linyit politikasın '.ı ta
kibi hakikaten zaruridir. Eğer bunun takibinde 
bir maden bankasının kurulması zaruri ise 
ki, biz de aynı kanaatteyiz, çünkü, özel teşeb
büsün desteklenmesi böyle ufak tefek krediler 
dışında, şu veya bu bankanın mevzuatı dışın

da özel olarak bir maden bankasının kurul
ması suretiyle kömür işletmelerinin daha pro-
düktif, daha rantabl hale getirilmesinde, da
ha iktisadi çalıştırılmasında, hattâ memleket 
ölçüsünde kabul edilecek bir millî linyit po
litikasına faydalı olabilecek hale getirilme
sinde hakikaten zaruret vardır. 

Şimdi, buradaki husus özel teşebbüsün elin
den kömürlerin cari (fiyatlar ve teşekkül ede
cek iktisadi normlara göre, tâyin edilecek bi
rimlere göre bir fiyat tesbitinden sonra bunla
rın alınması, bunların stoklanması, müşteriye 
iletilmesi özel teşebbüse bir nevi destek ma
hiyetindedir. Ama biz bunu kâfi görmüyoruz, 
Bunun dışında özel teşebbüs evvelâ bir maden 
bankası kurulmak suretiyle kredi problemlerini 
halledecek şekilde desteklenmelidir. Diğer taraf
tan maden sahalarına daha munzam bir tedbir 
olmak üzere ve iktisadi yolların yapımı, yine di
ğer teşe'kküler tarafından gerçekleştirilmelidir. 
Bunun dışında millî enerji politikamız içinde 
bulunması icabeden tabiî gaz da dâhil, elektrik 
enerjisi de dâhil, yakıt ve ısıtma problemi içeri
sinde bunların da nazarı itibara alınarak geniş 
çapta, Türkiye ölçüsünde istikbale muzaf bir ya
kıt ve bir enerji politikasının tesbitine hakikaten 

biz de inanıyoruz, Yalnız bu politikanın tesbitin-
de en önemli husus, ki bu kanunun da getirmiş 
olduğu husus, hemen hemen aynıdır; halkın aya
ğına yakıtın götürülmesi. Tabiî bu kâfi değil
dir; bir de bunun iktisadi alım kabiliyetiyle hal
kımızın telif edilmesi de esastır; halkın ayağına 
elektrik götüreceksiniz, elektrik çok pahalı ise 
bunun istihlâki güçleşir, kömür götüreceksiniz, 
kömür çok pahalı ise bunun istihlâki güçleşir. De
mek ki, burada bilhassa linyit kömürü bakımın
dan ısıtma probleminin Türkiye ölçüsünde tes-
bit ve halledilmesinde bir zaruret görmekteyiz. 
Mevcut T. K. 1. Kurumunun elinde bulunan 400 
küsur kömür işletmesi maalesef prodüktivite yö
nünden tamamiyle düşüktür. Diğer taraftan, esas
lı bir Maden Kanunu da şimdiye kadar çıkarıl
madığı için, hangi sahaların nasıl devredileceği, 
nasıl işletileceği bu husustaki hukukî ihtilâfların 
nasıl halledileceği sarahaten bugün ortada yok
tur. Bu bakımdan Maden Kanununun da biran 
evvel getirilip çıkarılmasında biz de fayda mülâ
haza etmekteyiz. Türkiye'deki kömür işletmeleri 
hakikaten, meselâ, işçi yönünden nazarı itibara 
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alırsanız 40 000 i mütecaviz işçinin ancak 4 000 i 
Kömür işletmelerinde fiilen istihsalde çalışmak
tadır. Hakikaten işletmecilik yönünden durum 
çok acıdır. Tenkide değer bir mahiyettedir. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı Meclis mesaisi
nin bitmesine bir dakika kaldı. Lütfedip ona 
göre ayarlarsanız konuşmanızı ikmal etmiş olur
sunuz ve memnuniyet verici olur. Yok, eğer de
vam edecekseniz o zaman keselim konuşmanızı, 
gelecek birleşimde devam ediniz. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Bitiriyo
rum, Sayın Başkan, birkaç dakikada bitiriyorum. 

Bizim burada bu kanun dolayısiyle bir temen
nimiz daha vardır; bu yakıt fiyatlarının Türki
ye'de bölgeler itibariyle halkın alım kabiliyetine 
hitabedecek duruma getirilmiş olmasıdır. Eğer 
Türkiye ölçüsünde böyle bir politika tesbit edil
diği takdirde, Türkiye'nin aşağı yukarı orman 
problemini de halletmek ve bu yönde iyi yardım
cı olmak mümkündür. Halkımızın iyi ısı elde 
etmesi mümkündür. Yalnız kömür de kâfi değil
dir arkadaşlar. Gönül isterdi ki, kanunda da var, 
Kömür İşletmeleri aynı zamanda bunun teknik 
yönü ile de alâkalansın; meselâ, Türkiye'de linyit 
yakacak standart sobalar imal edilsin. Filhaki
ka özel teşebbüs bu alanda büyük adımlar atmış
tır. Fakat Türkiye ölçüsünde değildir, şehirler
den köylere bu gidememiştir. Böyle^bir problem 
karşısında teknik yönünün de halledilmesi T. K. 
İ. nin faaliyet sahasına alınabilir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Kır
başlı sözünüzü. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Bağlıyo
rum. 

Diğer taraftan Devlet Demiryolları ile Kömür 
İşletmesi Kurumu arasında - ki, bundan sonra 

stoklama mevzuu ve taşıma mevzuu bu kanunla 
kendisine verildiğine göre - bir problem ortaya 
çıkmaktadır. Bu iki İktisadi Devlet Teşekkülü 
arasında Türkiye halkının yakıt menfaatleri yö
nünden bir işbirliği yapmasında da ayrıca fay
da vardır. 

BAŞKAN — Vakit hitama ermiştir, Sayın 
Kırbaşlı, son cümlenizi söyleyiniz. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Bu bakım
dan son cümlemi arz ediyorum: Kanun tamamiyle 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun faaliyet 
sahasına biraz daha netlik, cevvallik vermek için 
getirilmiştir. Bunun özel teşebbüsün sahasına 
müdahale ile hiçbir alâkası yoktur. Bilâkis onu 
desteklemek babındadır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, İş Ka
nunu tasarısının "yapılan açık oylamasına 263 ar
kadaşımız katılmıştır. 6 çekinser, 27 ret, 229 
kabul oyu çıkmıştır. Bu şekli ile İş Kanunu ta
sarısı Meclisimizce kabul edilmiş bulunmakta-. 
dır. Uzun bir mesaiden sonra müzakeresi yapıl
mış ve kabul edilmiş bulunan bu kanun tasarısı 
Türk işçisine hayırlı ve uğurlu olsun. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 
geçici 5 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki 11 . 2 . 1966 tarihli ve 724 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısının yapılan açık oylaması
na 64 arkadaşımız katılmış; 4 çekinser, 10 ret, 
50 kabul oyu çıkmıştır, gerekli çoğunluk sağlana
madığı cihetle açık oylama gelecek birleşimde ye
niden yapılacaktır. 

Meclisin mesaisi ile ilgili saat gelmiştir 19,00 u 
geçmektedir. Bu sebeple birleşimi 17 Nisan 1967 
Pazartesi günü saat 15,00 te toplanılmak üzere 

. kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,03 

s 

— 185 — 
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13 kanunu tasarısınla verilen oyların sonucu 

'Kabul edilmiştir.' 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Bay bur a 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Colâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
t. Sıtkı Hatipoğhı 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 262 

Kabul edenim- : 22!) 
Reddedenler : 27 
Çekinir ler : 6 

Oya katılmıyanlar : 185 
Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat Özarda 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Goboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hasan Özcan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

Faik Kırbaşlı 
BURSA 

Sadrettin Ganga 
Cemal Külâhlı 
İbrahim Öktem 
Kasım Önadım 
Ö. Doğan Öztürkmcn 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 
Refet Sezgin. 

-ÇANKIRI 
Mehmet Afi Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yüc'cr 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüdai O rai 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Recai Iskendcroğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şcııyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Arığı 
Seyfi Öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
İbrahim Etem Kılnç.oğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabrı Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

İSPARTA 
Ali thsnn Balım 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Sadettin Bilgiç 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Mustafa Ertuğrul 

186 
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Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtaküıç 
î. Hakla Tekinel 
Osman Nuri Uhısay 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar îksel 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Turgut Göle 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoganlı 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 

Feyyaz Koksal 
KIRKLARELİ 

Mehmet Ata gün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

KONYA 
M. Ziyaeddin İzerdem 
ihsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mckki Keskin 
Pakih Özfakih 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehirli oğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

Vefik Pirinçcioğlıu 
MARDİN 

ibrahim Aysoy 
Seyfi Güneşjtan 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Oğuz d e mir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Ccvat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Aliican 
Nuri Bfi yar 
Muslihittiıi Gürer 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
tlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Namık Kemal Tülıczoğlu 
Süreyya Uluçay 

StlRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Cemil Karahan 

Niyazi Özgüç 
SİVAS 

Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Saraç 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Hamdı Orhon 
Ahmet Şener 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Kenan Esengin 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

[Reddedenler] 

Arif Hikmet Onat 
SİİRT 

Adil Yaşa 
SİVAS 

M. Kemal PaLaoğlu 
TOKAT 

İr 'an Solmazer 
URFA 

P>ohice Hatko (Boran) 
YOZGAT 

Yusuf Ziya Bahadmk 
Reşit Ülker 

IZMlR 
Cemal Hakkı Selek 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Nazif Kurucu 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 

ORDU 
Ferda Güley 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
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İSPARTA 
Tahsin Argun 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Selim Sarper 

ADANA 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Muzaffer Özdağ 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

SAMSUN 
Şevki Yücel 

[Çekinserler] 

KASTAMONU 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

MARDİN 
Fuat Uluç 

[Oya katilmıy anlar] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
İbrahim Tekin (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 
Murat öner 
i l i İhsan Ulubahşji 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşp. 
Musa Kâzım Coşkun ' 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
Osman Zeki Yüksel 

AYDIN 
Sinan Bosna 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Finnî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 

Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Kemal Demir 
Hami Tezkan 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ilhami Eriteni (B.) 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali ihsan Çelikkan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
İsmail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Ku'tlay 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Mehmet AM Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
İlhamı Sancar 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Nihad Kürşad (B.) 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KAYSERİ 
Fehmi Cumahoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
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Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu (I.) 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
îsmet Kapısız 
Yunus Koçak 
Seyit Paruy önder 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlfu 
İsmet înönü 

MANİSA 
Muammer Dirik 
önoli Sakar 

MARAŞ 
Kemalî Bayazıt 
Hacı Ahmet özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Rifat Baykal 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (1 Ü.) 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğltf 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 
Haydar Özalp 

ORDU 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

SAKARYA 
Kadri Eroğan 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN * 
Ali Fuat Aliş&n 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Osman Şahinoğlu 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Gıyasettin Duman 
Kâzım Kangal 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Ahmet Cebi 

Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail jjjakkı Akdoğan 
Celâl Sungur (1. Ü.) 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kınkoğlu 

[Açık üyelikler] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 
Urfa 1 

Yekûn 

>• • •« 
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193 say;ıh Gelir Vergisi Kanununun değişik geçi i 5 ve 6 nca maddelerinin doğiştirilmesi hakkın
daki 11 . 2 . 1966 tarihli ve 724 sayılı Kanuna sî: kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 64 

Kabul edenler : 50 
Reddedenler : 10 
Çekinserler : 4 

Oya katılmıyanlar : 383 
Açık üyelikler : 3 

(Çoğunluk yoktur.) 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Tahir Yücekök 

AEYON K A I ^ H l S A R 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 

ANTALYA 
Hasan Akçalıöğlu 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVÎN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nahit Menteşe 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 

BURDUR 
Faik Kırbaşh 

BURSA 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Şefik înan 

DUNİZLÎ 
Fuat Avcı 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ERZURUM 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 

HATAY 
Yahya Kan bol at 

İSTANBUL 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Osman özer 

Kaya özdemir 
IZMÎR 

Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Hüsamettin Gümüşpala 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSETH 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

KONYA 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin İzerdem 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

RİZE 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Tevfik Koral tan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 

TOKAT 
îrfan Solmazer 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüo^ra 

ÖRDÜ 

Ferda Gîiley 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınh 
Celâl Sungur 

ERZURUM 
Nihat Diler 

TSPARTA 
Tahsin Argun 

KASTAMONU 
Âdil Toközlü 

MUĞLA 
Turan Şahin 

[Reddedenler] 

ÇORUM 

Hilmi incesulu 

GÎRESUN 

Kudret Bosuter 

[Çekinserler] 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

tZMÎR 
Arif Ertunga 

ADANA 

Ali Karc^ 

AYDIN 

Reşat özarda 

TRABZON 
Hamdi Orhon 
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ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gölek 

.Kemal Sanibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
-Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
:Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balân 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
T&lusa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Reeai Ergüder 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Tolker (B.) 

[Oya ka\ 

Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Ilışan Ataöv 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Oihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî tslimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Çop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR * 
1. Hakkı Boyacıoğlu 

uyanlar] 

Fethi Çelikbaş 
BURSA 

Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
ibrahim öktem 
ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Tünkel (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Aralan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Reeai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNH 
Ahmet Bilgin (Bşk.V.) 
Ilhami Ertem (B.) 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurfettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 

Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçfek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Seyfi öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüg 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cücoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
1. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
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Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Bahm 
Süleyman Demire! 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail ÇataLoğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgiıt 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Telkin Erer 
Orhan Erkanlı 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahmaın Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 

İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut , 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli özkatf (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman*. Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşlk. V.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 

İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmug 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet De] ikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça • 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Rayazıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinççioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğkt 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin. 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçâl 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alioan 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer . 
Şerafeddin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu-
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 
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SÎIRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

[Açtk 

Çorum 
Diyarbakır 
Urfa 

Ahmet Şener l 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıa 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
A] i Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu | 

üyelik] 

1 
1 
1 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş (I. Ü.) 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğlu 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fıraıt 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

86 NCI BİRLEŞİM 

14 . 4 . 1967 Cuma 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sayıştay Birinci Başkanlığı seçimine 
ai t Bütçe Karma Komisyonu ve C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi (3/598) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — iş kanunu tasarısı (1/232) (S. Sayı
sı :160) [Dağıtma tarihi : 1 . 12 . 1966] 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve 6 arkadaşının, gece öğretimi 
yapan iktisadi ve Ticari ilimler akademileri 
öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına 
ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (2/368) (S. Sayısı : 177) [Da
ğıtma tarihi : 29 . 12 . 1966] 

2. — 6974 sayılı Türkiye Kömür işletmeleri 
Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonları raporları (1/144) (S. Sayısı : 124) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1966] 

X 3. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku

rulan Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sa
yısı : 156) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

4. — Eğerli Demir ve Çelik Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketi kâr hisseleri hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/162) (S. Sayısı : 192) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 2 . 1967] 

X 5. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
değişik geçici 5 ve 6 ncı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki 1 1 . 2 .1966 tarihli ve 724 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/156) (S. Sa
yısı : 112) [Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERILEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞINCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi S i m 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayım : 23) [Dağıtma ta
rihi: 1 . 2 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret TurhaDgil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

3. — Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu-



nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve içişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1966] 

X 4. — Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve îmar ve İskân, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçid Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

X 5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/151, 1/34) (S. 
Sayısı : 149) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 6. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları ^enel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S. 
Sayısı : 148) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 7. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/390, 1/52) (S. Sayısı : 
150) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 8. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesûshesahına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğ^aııa dair Sayış
tay Başkanlığı teskeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 9. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhe-

2 — 
gabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna* 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkaresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Gen«l Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kamım tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (S. 
Sayısı : 152) [Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1966] 

X 10. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe
sabına ait uygunluk bildiri rainin sunulduğun* 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S. 
Sayısı : 153) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Âmme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanunla ilâve 
edilen geçici 5 nei maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 4 . 19661 

12. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık 7e Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı: 
170) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

13. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
özer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/244) (&. 
Sayısı: 172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

14. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

15. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,. 
Avukatlık Kanununun 7 nei maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/348) (S. Sayısı: 174) [Dağıtma tarüû: 
23 . 12 . 1966] 



16. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uffunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demirin, 5965 «ayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu (2/349) (S. Sayısı : 176) [Da
ğıtma tarihi ı 26 . 12 . 1966] 

17. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasra Milletvekili Kesat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve is
tanbul Milletvekili îlhami Sancar'm, Dilekçe 
Karna Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

18. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu : 4/68) (S. Sayısı : 21) [Dağıtma tari
h i : 27 . 1 . 1966] 

19. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki -1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1966] 

20. — Yeniden kurulacak vakıflar hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet, İçişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/239) (S. Sa
yısı : 183) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 

21. — Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S, Sayısı : 188) [Dağıtma tarihi : 21.1.1967] 

22. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, 
Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmot j 

tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
2/302) (S. Sayısı : 216) [Dağıtma tarihi : 
21 , 2 . 1967] 

23. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâ
zı maddelerinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu. 
(1/238) (S. Sayısı : 233) [Dağıtma tarihi : 
3 . 4 . 1967] 

24. — Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu Ka
nuna yeni maddeler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Geçici 
Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/123; Cum
huriyet Senatosu 1/697) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 106 ya ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 892 ye ek) [Dağıtma tarihi : 5 . 4 . 1967] 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Es
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 
112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 ve 6 nci 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonla
rından üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/85) (S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1966] 

2. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
çici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/68) (S. Sayısı : 31) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1966] 

3. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/110) 
(S. Sayısı: 94) [Dağıtma tar ihi : 18 . 4 . 1966] 



— 4 
4. — Karayolları Trafik Kanununun 232 sa

yılı Kanunla değişik 26 ncı maddesinin (A) fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ulaştırma ve Millî Savunma komisyonları rapor
ları (1/94) (S. Sayısı : 143) [Dağıtma tarihi: 
22 .7 .1966 ] 

5. — 1076 sayılı İhtiyat Subayları ve ihtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 14 neü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî. Savunma Komisyonu raporu (1/77) (S. 
Sayısı : 158) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966J 

6. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 ncı maddelerinden «îş kâğıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkında kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu. (1/127) (S. 
Sayısı : 63) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1966] 

7. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Çalışma Komisyonları raporları (1/62) 
(S. Sayısı : 62) [Dağılma tarihi : 19 . 2 .1966] 

8. — T.. C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla eklenen 
(g) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/152) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1966] 

9. —• 6234 sayılı Köy enstitüleri ile llköğ-
retmen okullarının birleştirilmesi hakkındaki 
kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/89) (S. Sayısı : 127) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1966] 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/75) (S. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

X 11. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 

Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

12. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 50 arkadaşının, T. C. Devlet Demir
yolları İşletmesinde çalışan bir kısım memur
ların kıdemlerinin tanınması hakkında kanun 
teklifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
ları raporları (2/123) (S. Sayısı: 155) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 8 . 1966] 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan re 4 arkadaşının, 97 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1076 sayılı Kamımın 3 ncü 
maddesine 5 f ikna eklenmesine dair ek kamun 
teklifi ile Mardin Milletvekili Rıfat Baykal ve 
3 arkadaşının, 1963 ders yılında Harb Okulu 
öğrencilerinden okuldan iıhracolunanların asker
lik mükellefiyetlerini düzenliyen kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu. (2/2, 
2/66) (S. Sayısı : 22 ye 2 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 29 . 12 . 1966] 

14. —• Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun. 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 »ayılı Ulusal 
Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/258) (S. Sayısı : 178) 
[Dağıtma tarihi : 30 .12 .1966] 

X 15. — Tekel Genel Müdürlüğü döner ser
mayesinin (1 750 000 000) liraya çıkarılması hak
kında kanun tasarısı ve Gümrük ve Teikel ve 
Plân komisyonları raporu (1/263) (S. Sayısı : 
184) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 

16. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 
ve 2 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sa
yılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunun 7 nci 
maddesinin (B) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/116) (S. Sayısı : 191) [Dağıtma tarihi: 

3 . 2 . 1967] 

17. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 
3 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi 
ile yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna bir madde ilâve edilmesine dair kanun 
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teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve 
Plân Komisyonları raporları (2/203) (S. Sa
yısı : 193) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 18. — Ankara ve İstanbul şehirleri içme, 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka
nun tasarısı ile istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ile 9 arkadaşının teklifi ve İçişleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları rapor
ları (1/197, 2/235) (S. Sayısı : 209) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1967] 

X 19. — Su Ürünleri kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürk-
çine; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik înci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 2 . 1967] 

20. — 30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasına 
dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 
642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 
26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
poru (1/258) (S. Sayısı : 224) [Dağıtma tari
hi : 25 . 2 . 1967] 

21. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verümesi hakkında kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 7 ser 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1 /25i)) 
(2/71) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1967] 

22. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı kanuna ek kanun 
tasarısı ve.Millî Eğitim ve Plân Komisyonları 
raporları (1/312) (S. Sayısı : 232) [Dağıtma 
tarihi : 31 . 3 . 1967] 

23. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/344) (S. Sayısı : 235) [Dağıtma ta
rihi : 5 . 4 . 1967] 

24. — Tütün Tarım Satış kooperatifleri 
ve bölge birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicile
ri Genel Birliği kanun tasarısı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Tica
ret ve Plân komisyonlarından seçilen dörder 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/208, 
2/18) (S. Sayısı : 236) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1967] 





Toplantı : 2 MÎLLET MECLtSl S. Sayısı : 106 ya ek 

Çatışma Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanu
na yeni maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısına dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Geçici Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/123; 

C. Senatosu 1/697) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 892 ye ek) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 16 . 3 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7079-1/697 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 26 . 12 . 1966 gün ve 1167/5017 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 

(D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metin, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 16.3.1967 tarihli 
45 nci Birleşiminde değiştirilerek ve açık oyla kabul edilmiştir, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. , 
Saygılarımla. 

İbrahim, Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : Görüşüldüğü tarih ve birleşimler : 14 . 3 . 1967 B: 44; 16 . 3 . 1967 B; 45 açık oy a arz edi
len maddeler : Madde 2, Madde 3, Madde 4, Geçici madde, Değiş&n madde numaralan : Ek madde 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, Tümü. 

Millet Meclisi Geçici Komisyonu raporu 
31 . 3 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 23 . 12 . 1066 tarihli 23 ncü Birleşiminde kabul edilen ve Cumhuriyet Sena

tosunun 16 . 3 . 1967 tarihli 45 nci Birleşiminde değiştirilmiş olan Çalışma Baikanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (T)) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi haldnndaki kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsilcileri ve Çalışma 
Bakanı da hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Cumhuriyet Senatosunca yeni maddeler ihdas edilmek suretiyle ve madde numaraları arasm-

Millct Meclisi 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/123 
Karar No. : 6 



daki teselsülü temin etmek maksadiyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nci Ek maddeler ile 3 ncü 
maddeye bağlı 1 sayılı cetvelde yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

Ancak; müktesep hakların ihlâlini tazammun edecek mahiyette bulunan ve tabtlkatta hizmetin 
görülmesini aksatmaya müncer bulunacağı nazarı itibara alınarak Cunîhuriyet Senatosunca kabul 
edilen geçici maddenin benimsenmem esine Komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Genel Kurulun Yüce tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunur. 
Geçici Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip 

İstanbul Adıyaman izmir Balıkesir 
Kaya özdemir M. Arif Atalay Enver Turgut Adnan Alan 

îzmir 
Arif Ertunga 

Tekirdağ 
Halil Ba§ol 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki 4841 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin (D) 
fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 2. — 4841 sayılı Kanuna aşağıda 
yazılı maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Çalışma Bakanlığı bü
yükelçilikler, elçilikler, daimi delegelikler, da
imi misyonlar nezdinde çalışma müşavirliği, 
(başkonsolosluklar, konsolosluklar nezdinde ça
lışma ataşelikleri kuralbilir. Çalışma müşavirlik 
ve ataşeliklerinin, birbirleri ile, büyükelçilik, 
elçilik, daimi delegelik ve daimi misyonlarla, 
ıbaşkonsolosluk ive konsolosluklarla veya fah-, 
rî konsolosluklarla ilişkileri, Çalışma ve Dışiş
leri ^bakanlıklarının birlikte hazırlıyacakları 
bir yönetmelikle veya değişik ülkelerin özellik
lerine göre hazırlanacak yönetmeliklerle dü
zenlenir. 

Çalışma müşavirliklerine ve ataşeliklerine 
yardımcılar tâyin olunabilir. Ataşeliklere bağ
lı olarak ısosyal yardımcılar çalıştırılabilir. 

Çalışma müşavirlikleri ile ataşeliklerin ku
rulacağı ve sosyal yardımcıların çalıştırılaca
ğı yerler Dışişleri Bakanlığının mütalâası alı
narak Çalışma Bakanlığınca tespit olunur. 

Çalışma ataşeleri (bulundukları memleket
teki çalışma müşavirinin genel direktifi daire
sinde vazife görürler. 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki 4841 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu Kanuna 

yeni maddeler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 2. — 4841 sayılı Kanuna aşağıda 
yazılı maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Çalışma Bakanlığı, bü
yükelçilikler, elçilikler, daimi delegelikler ve 
daimi misyonlara bağlı olarak çalışma müşa
virliği, başkonsolosluklar ve konsolosluklara 
bağlı olarak da çalışma ataşelikleri kurabilir. 

Çalışma müşavirlik ve ataşeliklerinin bir
birleriyle ^büyükelçilik, elçilik, daimi delegelik 
ve dami misyonlarla, . başkonsolosluklar ve 
konsolosluklarla ilişkileri, Çalışma ve Dışişleri 
bakanlıklarının birlikte hazırlayacakları bir 
yönetmelikle veya değişik ülkelerin özeliklerine 
göre hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

M- Meclisi (S. Sayısı : 106 ya ek) 
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Çalışma müşavir ve ataşeleri yabancı ül-
'kelerde çalışan Türk işçilerinin hak ve men
faatlerinin korunmasında nezdinde çalıştıkla
rı misyona yardımcı olurlar. İşçilerin işveren
lerle ^lan münasebetlerini düzenlemeye yardım 
ederler. 

[Birleşmiş Milletler ve buna bağlı ihtisas 
teşekkülleriyle diğer milletlerarası teşekkülle
rin, Çalışma Bakanlığının görev alanındaki 
çalışmalarını izlerler. Sanayide ileri gitmiş 
memleketlerin işıgücü, sosyal güvenlik, çalış
ma şartları, iş güvenliği ve meslek eğitimi konu
larında aldıldarı yeni tedbirleri takip ve tesbit 
odip Çalışma Bakanlığına bildirirler. Bu çer
çeve dairesinde bulundukları memleketteki 
işçi ve işveren kuruluşları ile bağlantı kurar
lar. 

Çalışma müşavirleri ve ataşeleri Çalış
ma Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı kurum
larla doğrudan doğruya yazışma yapabilirler. 
Bu yazışmaların birer örneği nezdinde çalış
tıkları misyona verilir. 

Çalışma müşavirlerinin, ataşelerinin, yar
dımcılarının ve sosyal yardımcıların : 

A) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat fakül
telerinden birinin veya iktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisini, Sosyal Hizmetler Akademi'sini 
veya en az 3 yılbk sosyal ilimler -öğrenimini 
veren başka fakülte veya yüksek okulları bi
tirmiş olmaları veya bunlara, denk oldukları, 
kabul edilen yaıbancı fakülte veya yüksek okul
ları bitirmiş olmaları, 

B) İngilizce, Almanca ve Fransızcanın 
resmî 'dil olduğu memleketlere atanacak olan
ların bu memleketin dilini bilmeleri şarttır. 
Bu dillerden her hangi birisinin resmî dil ol
madığı ıbir memlekete atanacak olanlardan bu 
memleketin dilini bilen çıkmadığı takdirde 
atanacakların İngilizce, Almanca ve Fransız
ca dillerinden birisini bilmesi, 

Gereklidir. 
Müşavir yardımcıları ile ataşe yardımcıla

rı doktor «talbip» da olalbilir. ' 
Yabancı dil bilgisi, Devlet yabancı dil im

tihanını yapmakla görevli komisyon tarafın
dan bu maksatla yapılacak imtihanlarla tes
pit olunur. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

M. Meclisi (S. Sayısı : 106 ya ek) 



Millet Meclisininka&ul ettiği metin 

Dil bilgisi imtihanımda ^başarı <gösteremiyen 
namzet yarışma imtihanına katılamaz. Yarış
ma imtihanları üniversitece, ilgili öğretim üye
lerinden kurulacak bir heyet tarafından yapı
lır. 

(A) ve (B) bendlerinde yazılı nitelikleri 
taşıyanlardan, Çalışma Bakanlığı merkez ve il
ler kuruluşu ile Bakanlığa bağlı kurumlarda 
veya çalışma konuları ile doğrudan doğruya 
ilgili daire veya «kuruluşlarda çalışmış veya 
çalışmakta olanlar tercih olunurlar. 

Din adamı ve işçi sendika uzmanı olarak 
atanacak sosyal yardımcıların atanmalarında 
(A) ve (B) bendleri hükümleri uygulanmaz. 

Din adamı olarak atanacak sosyal yardım
cılar İlahiyat Fakültesi veya Yüksek İslâm 
Enstitüsü mezunları arasından, Diyanet İşleri 
Başkanlığınca gösterilecek namzetler içinden 
seçilirler. 

4 — 
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EK MADDE 2. — Çalışma ataşeliklerine 
yardımcı tâyin olunabilir. Ataşeliklere bağlı 
olarak sosyal yardımcılar çalıştırılabilir.. 

Çalışma müşavirlikleri ile ataşeliklerin ku
rulacağı ve sosyal yardımcıların çalıştırılacağı 
yerler Dışişleri Bakanlığına danışılmak sure
tiyle Çalışma Bakanlığınca tespit olunur. 

Çalışma ataşeleri bulundukları memleket
teki çalışma müşavirinin genel direktifi daire
sinde vazife görürler. 

EK MADDE 3. — Çalışma müşavir ve ata
şeleri yasbancı ülkelerde çalışan Türk işçileri
nin hak ve menfaatlerinin korunmasında bağlı 
•oldukları misyona yardımcı olurlar. İşçilerin 
işverenlerle olan münasebetlerini düzenleme
ye yardım ederler. Birleşmiş Milletler ve buna 
bağlı ihtisas teşekkülleri ve diğer milletlerarası 
teşekküllerin, Çalışma Bakanlığının görev ala
nındaki çalışmalarını izlerler. Sanayide ileri 
gitmiş memleketlerin işgücü, sosyal güvenlik, 
çalışma şartları, iş güvenliği ve meslek eğitimi 
konularında aldıkları yeni tedbirleri takip ve 
tesbit edip, Çalışma Bakanlığına bildirirler. 
Bu çerçeve dairesinde bulundukları memleket
teki işçi ve işveren kuruluşları ile bağlantı 
kurarlar. 

M. Meclisi (S. Sayısı ; 106 ya ek) 
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EK MADDE 4. — Çalışma müşavirleri ve 
ataşeleri Çalışma Bakanlığı ve bu Bakanlığa 
bağlı kurumlarla doğrudan doğruya yazışma 
yapabilirler. Bu yazışmaların birer örneğini 
bağlı oldukları misyona verirler. 

EK MADDE 5. — Çalışma müşavirleri
nin, ataşelerinin, ataşe yardımcılarının ve sos
yal yardımcıların : 

A) Fakülte veya yüksek okullardan birini 
bitirmiş ve Çalışma Bakanlığı veya teşkilâtında 
veya kurumlarında en az üç yıl çalışmış olma
ları, 

B) Atanacak olanların ingilizce, Almanca 
veya Fransızca dillerinden birini bilmeleri ge
reklidir. Atanacağı memleketin dilini bilenler 
tercih olunabilir. 

EK MADDE 6. — Sınavlar Çalışma Bakan
lığınca teşkil edilecek kurullar tarafından ya
pılır. Dil sınavları ise üniversite ilgili dil -kür
süsü öğretim üyelerince yapılır. 

Sınavların şekli ve sınav kurulları hakkın
daki hükümler, Çalışma Bakanlığınca hazırla
nacak bir yönetmelikte belirtilir. Yabancı dil 
sınavında başarı sağlıyamıyanlar yarışma sı
navlarına giremezler. 

EK MADDE 7. — Ek madde 5 te yazılı (A) 
ve (B) bendlerindeki hükümler din adamı ve 
işçi sendika uzmanı olarak atanacak sosyal 
yardımcıların atanmalarında uygulanmaz. 

Din adamı olarak atanacak sosyal yardım
cılar İlahiyat Fakültesi veya Yüksek îslâm Ens
titüsü mezunları arasından Diyanet işleri Baş
kanlığınca gösterilecek adaylar içinden Çalış
ma Bakanlığınca seçilir. 

îşçi sendika uzmanı olarak atanacak sosyal 
yardımcılar" en çok işçi üyesi bulunan işçi Kon-
federasyonunca gösterilecek adaylar arasından 
Çalışma Bakanlığınca Devlet memurları hakkın
daki kanunlara göre atanırlar. 

işçi sendika uzmanı olarak atanacakların 
en az beş yıl sendika yöneticiliği yapmış olma
ları şarttır. 

EK MADDE 2. — Çalışma müşa/virlikleri EK MADDE 8. — Çalışma müşavirlikleri 
i}e çalışma ataşelikleri,; hizmetin ^özelliği it |ba- ile çalışma ataşeleri, hizmetin özelliği itibariyle, 
riyle, müşavirliğin ye ataşeliğin ,ih<tiyaç duya- müşavirliğin ve ataşeleğin ihtiyaç duyacağı 
c g g ı ^ ü r k ye yfl^ançı.^7J^^\}^-~^f^t ^Vİl^t Tüj?k-ve yabancı uyruklu doktor, avukat, uz-

M , * ç M (§. Sayısı : 1Q6 ya ek) 

Millet Meeüsittin kabul etfej& $$?&» . 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

uzman, mahalî kâtip, mütercim, daktilo ve ha
deme gibi personeli sözleşmeli olarak çalıştır
maya yetkilidirler. 

Yabancı memleket mevzuat veya usulleri, 
sözleşmelerin elçilikler veya konsolosluklarca 
yapılmasını zorunlu kıldığı takdirde sözleşme
ler elçilikler veya konsolosluklarca yapılır. 

Bu personelin, personel giderleri ile yönetim, 
yolluk ve giderleri ve diğer her türlü masraf
ları Çalışma Bakanlığı Bütçesine konulan öde
nek ile karşılanır. 

EK MADDE 3. — Yabancı ülkelerde çalı
şan Türk işçileri ile eş ve çocuklarının işve
renler tarafından yapılan sosyal yardımlar dı
şındaki sosyal, ekonomik, kültürel ve diğer çe
şitli ihtiyaçlarının, zaruret görüldüğü ahvalde 
karşılanabilmesini temin bakımından Çalışma 
Bakanlığı Bütçesine gerekli ödenek konulua*. 

Bu gibi yardımların nelerden ibaret olacağı, 
bu kanunun yürürlüğe gireceği tarihten itiba
ren 3 ay zarfında çıkarılacak yönetmelikte 
belirtilir. 

EK MADDE 4. — Çalışma müşavirlikleri 
ve çalışma ataşelikleri, büyükelçilik, elçilik, 
daimi delegelik, dâimi misyon veya başkon
solosluk ve konsoloslukların bina durumları 
elverişli ise bu binalarda ayrılacak daireler
de; bu binaların durumları elverişli değilse ki
ra ile tutulacak bina veya dairelerde, ya da, 
bulundukları memleketlerin ilgili resmî ku
ruluşlarınca karşılıklı anlaşma ile sağlanacak 
bina veya dairelerde çalışırlar. Kiralanan bina 
veya dairelerin kira, bakım, ısîtma ve aydın
latma gibi giderleri ve 'karşılıklı anlaşma ile 
sağlanacak bina veya dairelerin anlaşmada be
lirtilebilecek giderleri, Çalışma Bakanlığı Büt
çesine konulacak ödenekle karşılanır. 

EK MADDE 5. — Çalışma müşavirleri ile 
çalışma ataşelerinin görevleri icabı verecekleri 
yeya mukabele edecekleri ziyafet masrafları Ça
lışma Bakanlığı Bütçesine konulacak ağırlama 
giderleri ödeneği ile karşılanır. 

MADDE 3. —,Bu kanuna bağlı 1 sayılı cet
velde yazılı kadrolar Çalışma Bakanlığı kuru
luş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Ka-
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man, mahallî kâtip, mütercim, daktilo ve hade
me gibi personeli sözleşmeli olarak çalıştırma
ya yetkilidirler. 

Yabancı memleket mevzuat veya usulleri, 
\ sözleşmelerin elçilikler veya konsolosluklarca 

yapılmasını zorunlu kıldığı takdirde sözleşme
ler elçilikler veya konsolosluklarca yapılır. 

Bu personelin, personel giderleri ile yöne
tim, yolluk ve giderleri ve diğer her türlü mas
rafları Çalışma Bakanlığı bütçesine konulan 
ödenek ile karşılanır. 

EK MADDE 9. — Yabancı ülkelerde çalışan 
Türk işçileri ile eş ve çocuklarının işverenler 
tarafından yapılan sosyal yardımlar dışındaki 
sosyal, ekonomik, kültürel ve diğer çeşitli ihti
yaçlarının, zaruret görüldüğü ahvalde karşıla
nabilmesini temin bakımından Çalışma Bakan
lığı Bütçesine gerekli ödenek konulur. 

Bu gibi yardımların nelerden ibaret olacağı 
bu kanunun yürürlüğe gireceği tarihten itiba
ren 3 ay zarfında çıkarılacak yönetmelikte be
lirtilir. 

EK MADDE 10. — Çalışma müşavirlikleri 
ve çalışma ataşelikleri, büyükelçilik, elçilik, dai
mî delegelik, daimî misyon veya başkonsolos
luk ve konsoloslukların bina durumları elve
rişli ise, bu binalarda ayrılacak dairelerde; bu 
binaların durumları elverişli değilse kira ile tu
tulacak bina veya dairelerde, ya da, bulunduk
ları memleketlerin ilgili resmî kuruluşlarınca 
karşılıklı anlaşma ile sağlanacak bina veya dai
relerde çalışırlar. Kiralanan bina veya dairele
rin kira, bakım, ısıtma ve aydınlatma gibi gi
derleri ve karşılıklı anlaşma ile sağlanacak bina 
veya dairelerin anlaşmada belirtilebilecek gi
derleri, Çalışma Bakanlığı Bütçesine konulacak 
ödenekle karşılanır. 

EK MADDE 11. — Çalışma müşavirleri ile 
çalışma ataşelerinin görevleri icabı verecekleri 
veya mukabele edecekleri ziyafet masrafları 
Çalışma Bakanlığı Bütçesine konulacak ağırla
ma giderleri ödeneği ile karşılanır. 

MADDE 3. — Bu kanuna bağlı 1 sayılı 
. cetvelde yazılı kadrolar Çalışma Bakanlığı ku-
' ruluş ve görevleri hakkında 4841 sayılı Kanu-

M. Meclisi (S. Sayısı : 106 ya ek) 



Millet Meclisinin kabul "ettiği metin' 

nuna ek 6050 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cet
veldeki kadrolara ilâve edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlü
ğe 'girdiği tarihte çalışma müşaviri, çalışma 
ataşesi ve sosyal delege olarak vazife görenler, 
bu kanunla alınan çalışma müşavirliği, çalışma 
ataşeliği, müşavir veya ataşe yardımcılığı ve 
sosyal yardımcılık kadrolarına atanaıbilirler. 
Bu atanmada ek madde 1 in yedinci fıkrası
nın (A) ve (B) bencileri hükümleri uygulan
maz. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı 
yürürlüğe girer. 

tarihinde 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

na ek 6050 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvel
deki kadrolara ilâve edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanuna ekli kadrolara 
atananlar yurt içi kadrolarına nakledilebilirler. 
Veya haklarında 4841 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesi uygulanabilir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte; çalışma müşaviri, çalışma 
ataşesi ve sosyal delege olarak vazife görenler, 
bu kanunla ihdas edilen çalışma müşavirliği, 
çalışma ataşeliği, ataşe yardımcılığı ve sosyal 
yardımcılık kadrolarına ek 5, 6, 7 nci madde 
hükümleri dâhilinde öncelikle ve yeniden tâyin 
edilebilirler. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

(Millet Meclisinin kabul ettiği cetvel) 

[1] SAYILI CETVEL 

D. 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

Görevin çeşidi 

Yabancı memleketlerde 
lışma müşaviri 
Yabancı memleketlerde 
lışma müşaviri yardımcısı 
Yabancı memleketlerde 
lışma müşaviri 
Yabancı memleketlerde 

ça-

ça-

ça-

ça-
lışma müşaviri yardımcısı 
Yabancı memleketlerde 
lışma ataşesi 
Yabancı memleketlerde 
lışma ataşesi yardımcısı 
Yabancı memleketlerde 
lışma ataşesi 
Yabancı memleketlerde 
lışma ataşesi yardımcısı 

ça-

ça-

ça-

ça-

M. 

Adedi 

4 

1 

3 

2 

6 

1 

8 

2 

Meclisi 

Aylık 
tutarı 

1 250 

1 100 

1 100 

950 

950 

800 

800 

700 

(S. 

D. 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

10 

Görevin çeşidi 

Yabancı memleketlerde sos
yal yardımcı 
Yabancı memleketlerde sos
yal yardımcı (Din adamı) 
Yabancı memleketlerde sos
yal yardımcı (İşçi Sendika 
Uzmanı) 
Yabancı memleketlerde sos
yal yardımcı 
Yabancı memleketlerde sos
yal yardımcı (Din adamı) 
Yabancı memleketlerde sos
yal yardımcı (İşçi Sendika 
uzmanı) 
Yabancı memleketlerde ça
lışma ataşeliği memurluğu 

Sayısı : 106 ya ek) 

Adedi 

20 

10 

10 

20 

11 

11 

20 

Aylık 
tutarı 

700 

700 

700 

600 

600 

600 

500 



I). 

(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği cetvel) 

[1] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Aded Aylık D. Görevin çeşidi 

Yabancı memleketlerde ça
lışma müşaviri 3 
Yabancı memleketlerde ça
lışma ataşesi 6 
Yabancı memleketlerde ça
lışma ataşesi yardımcısı 1 
Yabancı memleketlerde ça
lışma ataşesi 8 
Yabancı memleketlerde çalış
ma ataşesi yardımcısı 2 
Yabancı memleketlerde sos
yal yardımcı 20 

1 100 

950 

800 

800 

700 

600 

10 

Yabancı memleketlerde sos
yal yardımcı (İlahiyat Fa
kültesi veya Yüksek islâm 
Enstitüsü mezunu) 

Yaiban^l memleketlerde sos
yal yardımcı (İşçi sendika 
uzmanı) 
Yabancı memleketlerde çalış
ma müşavirliği ve çalışma 
ataşeliği memurluğu 

Aded Aylık 

11 

11 

20 

600 

600 

500 

GEÇİCİ KOMİSYONUN GENEL KURULA TAVSİYELERİ 

Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (D) 
fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında kanun 

tasarısı 
MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 2. — 4841 sayılı Kanuna aşağıda yazılı maddeler eklenmiştir. 
EK MADDE 1. — Benimsenmiştir. 
EK MADDE 2. — Benimsenmiştir. 
EK MADDE 3. — Benimsenmiştir. 
EK MADDE 4. — Benimsenmiştir. 
EK MADDE 5. — Benimsenmiştir. 
EK MADDE 7. —. Benimsenmiştir. 
EK MADDE 8. — Benimsenmiştir. 
EK MADDE 9. — Benimsenmiştir. 
EK MADDE 10. — Benimsenmiştir. 
EK MADDE 11. — Benimsenmiştir. 
MADDE 3. — Benimsenmiştir. 
MADDE 4. — Benimsenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE — Benimsenmemiştir. 
MADDE 5. — Benimsenmiştir. 
MADDE 6. — Benimsenmiştir. 
(1) sayılı cetvel benimsenmiştir. 

[1] SAYILI CETVEL 

Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 106 ya ek) 



Dönem : 2 1 1 0 
toplantı : i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 1 | 2 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki 1 1 . 2 . 1966 tarihli ve 724 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor

ları (1 /156) 

T. C. 
Başbakanlık 16 . 3 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-331/1575 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
14 . 3 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 
6 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 11 . 2 . 1966 tarihli ve 724 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 ve 63 ncü maddelerinde yazılı en az geçim ve götürü gider 
indirim hadlerinin tam tutarları ile uygulanması uı belirli süre ile takyideden değişik geçici 5 ve 6 
neı maddelerdeki sürelerin ertelenmesi hakkında hazırlanıp Yüksek Meclise sunulan tasarı üzerinde 
yasama organlarınca icra edilen müzakere ve tetkikatın uzaması ve tasarının 1 . 1 . 1966 tarihine 
kadar kanunlaşamaması üzerine mezkûr tarihten sonra geçen sürelerde hizmet erbabının Gelir Ver
gisi Kanununa göre elde ettikleri ücretlerin vergilendirilmesinde indirim hadleri, tam tutarları ile 
uygulanmış ve tasarının Millet Meclisince kabul edildiği 11 . 2 . 1966 tarihine kadar tatbikat bu 
şekilde cereyan etmişti. 

Sözü edilen kanunun yürürlük tarihinin Yüksek Meclisçe 1 . 1 . 1966 olarak kabul edilmesi 
dolayısijde bu kanuna istinaden tatbikatın değiştirilmesi, Gelir Vergisi konusunda mükellef sayısı 
itibariyle en geniş zümreyi teşkil eden hizmet erbabının, kanunun yayınlandığı tarihle yürürlük ta
rihi arasında geçen sürede elde ettikleri ücretlerden kesilen gelir vergilerinin düzeltme yoliyle geri 
alınmasını zaruri kılmış ve bu düzeltmelerin yapılması ise, mükellefleri olduğu kadar vergi dairele
rimizi de birçok fuzuli muamelelerle uğraşmak mecburiyetinde bırakmıştır. 

Bu durum nazara alınarak ilişik tasarı hazırlanmıştır. 
İşbu tasarı kanunlaştığı takdirde, yalnız 1966 yılının Ocak ve Şubat aylarında gerçek usulde ver

giye tabi hizmet erbabınca elde edilen ücretlerin vergilendirilmesinde 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
rı ununun 31 ve 63 ncü maddelerinde yazılı en az geçim ve götürü gider indirim hadleri tam tutar-
lariyle nazara alınacak ve bu tutarlara göre tahsil edilen vergilerde her hangi bir düzeltme yapılmı-
yacağı gibi yine bu aylar için fazla tahsil edilmiş bir vergi mevcut ise, bu vergiler de mevzuu usul
ler dairesinde ilgililere geri verilmek suretiyle mükellefiyet tesisinde eşitlik sağlanmış olacaktır. 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 
Esas No. : 1/156 
Karar No. : 66 

. 4 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki 11 . 2 . 1966 tarihli ve 724 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin 
iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi : 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar, Komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve tasarı aynen.» 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü 
Çankırı Tekirdağ 

Tahir Akman Halil Ba§ol 
Burdur 

Faik Kırbaşlı 
Gaziantep 

Nasit Sanca 

Maraş 
Vefik Pirinçcioğlu 

îmzada bulunamadı 

Sivas 
M. Kemal Palaoğîu 
İmzada bulunamadı 

Urfa 
Behice Boran 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/156 
Karar No. ; 13 

5.5. 1966 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca^ 
14 . 3 . 1966 tarihinde kararlaştırılan (193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 
6 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 11 . 2 . 1966 tarihli ve 724 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı) ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü : 

Asgari geçim indirimi ile ücretlere uygulanan götürü gider indiriminin yükseltilmiş hadlerinin' 
tatibkini bir süre erteleyen kanun tasarısı 1 . 1 . 1966 tarihinde kanunlaşmadığından, Ocak ve Şu
bat aylarında 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun hükümlerine uygun olarak yükseltilmiş indi
rim hadleri tatbik edilmiş bu suretle ücret ve maaş sahipleri medeni durumlarına göre değişik 
'miktarlarda istifade etmişlerdir. 

724 sayılı Kanunda 1 . 1 . 1966 tarihinden itibaren mer'i olacağı hakkında hüküm bulunduğun
dan yükseltilmiş hadlerin tatbikinden dolayı evvelce istihkak sahiplerine ödenmiş olan farkların 
geri alınması icabetrne'kty&dir. 

Böyle bir muamele esasen dar gelirli olan hizmet erbabını sıkacağı gibi mahmul durumda 
olan Maliye daireleri için yeni bir külfet teşkil edecek hattâ bâzı karşılıklara da sebebolaJbileeeğı 
miüâhazasiyle tasarı Komisyonumuzca da yerinde görülerek aynen kaJbul edilmiştir.. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 112) 
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öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş

kanlığa sunulur. 
Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Ankara 
H. T. Toker 

Bursa 
Söz hakkım mahfuzdur. 

/. öktem 
Gümüşane 
S. ö. San 

Rize 
E. Y. Akçal 

Başkanvekili 
Erzincan 

H. Atabeyli 

Aydın 
8. Bosna 

Bursa 
A. Türkel 

İstanbul 
8. Ar en 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 

Sözcü 
Sakarya 
N. Boyar 

Bolu 
H. î. Cop 

Edirne 
/. Ertem 

İstanbul 
0. Erkanh 

Trabzon 
E. Dikmen 

İmzada bulunamadı 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Bursa 
C. Külâhlı 

Giresun 
1. E. Kılıçoğlu 

İmzada bulunamadı 
Kütahya 
M. Erez 

Yozgat 
SÖz hakkım mahfuzdur 

N. Kodamanoğlu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
11.21966 tarihli ve 724 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve geçici 6 ncı maddeleri 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 11.2.1966 tarihli ve 724 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci madueleri 
ile en az geçim ve götürü gider indirimi hadlerinin uygulama sürelerinde yapılan değişiklikler, Ocak 
ve Şubat 1966 ayları ile ilgili ücretlerin ('götürü ücretler hariç) vergilendirilmesinde uygulanmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Dışişleri Bakam 
t. S. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Ulaştırma Bakanı 
8. öztürk 

Devlet Bakanı 
C. BÜgehan 

Adalet Balkanı 
H. Dinçer 

Maliye Bakanı 
/. Gürsan 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 

Çalışma Balkanı 
A. N. Erdem 

Devlet Balkanı 
R. Sezgin 

Millî Savunana Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Sanayi Balkanı 
M. Turgut 

14 . 3 . 1966 
Devlet Balkanı 

K. Ocak 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Tarım Bakanı 
B. Bağdaş 

En. ve Ta. Kay. Balkanı 
/. D&riner 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kiirşad 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
8. O. Avcı 

mmm 

M. Meclisi (S. Sayısı : 112) 





Dönem : 2 
Topianü :2 M Î L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ve 6 arkadaşının, 
gece öğretimi yapan İktisadi ve Ticari İlimler akademileri öğretim 
üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret 
verilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 

raporları (2 /368) 

14 . 11 . 1966 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Gece öğretimi yapan İktisadi ve Ticari ilimler Akademileri öğretim üyeleri ile öğretim yar
dımcılarına ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair kanun teklifi ve ıgerekçesi ekli olarak 
arz edilmiştir. 

Gereğini saygılarımızla rica ederiz. 

Eskişehir Senatörü Eskişehir Senatörü Eskişehir Milletvekili Eskişehir Milletvekili 
ö. Ucuzal G. Uçagök t. Angı A. Zeytinoğlu 

Eskişehir Milletvekilli Eskişehir Milletvekili Eskişehir Milletvekili 
E. G. Sakarya H. Başar Ş. Asbuzoğlu 

GEREKÇE 

Bugün Türk Yüksek Öğretim Gençliğinin % 20 si iktisadi ve Ticari ilimler Akademilerinde 
okumaktadır. 

1966 - 1967 öğretim yılı içinde akademilere 10 000 in üstünde müracaat yapılmıştır. Türkiye'de 
mevcut 4 iktisadi ve Ticari ilimler Akademileri bütün imkânlarını zorlıyarak 'bunlardan ancak 
2 500 öğrenciyi kaydedebilmiştir. Geriye kalan büyük kütlenin bir kısmının daha ve hattâ tamamı
nın 'okuma imkânına kavuşturulması için 707 sayılı Kanuna paralel olarak işbu kanun tasarısı tara
fımızdan teklif edilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Mülı Eğitim Komisyonu 17 . 1% . 1966 
Esas No. : 2/368 
Karar No. : 10 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza havale edilen Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve 6 arkadaşının, Gece öğretimi yapan iktisadi ve Ticari ilimler akademiler1! öğretim 
üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret verilmesikıe dair kanun teklifi, 
teklif sahibi ve ilgili Bakanlık temsilcisinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde izah edilen hususlar Komisyonumuzca da benimsenmiş ve teklif aynen 
kabul edilmiştir. 

77 
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öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle, Plân Komisyonuna havale edilmek üzere Baş-

kanlığınıza sunulur. 
Başkan 
İstanbul 

Prof. Dr. M. Yardımcı 

Afyon K. 
0. Aüila 

Başkan V. 
Yozgat 

Söz hakkım saklı 
İV. Kodamanoğlu 

Bursa 
İV. Gür soy 

Kastamonu 
A. Ş. Bohça 

-

Sözcü 
Gümüşane 
S. ö. San 

Çanakkale 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. N. Akay 
Konya 

1. Kapısız 
İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Kırşehir 
M. Güver 

Gaziantep 
İV. Sarıca 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu \ . 27 , 12 . 1966 
Esas No. : 2/368 

v Karar No. : 31 
Millet Mecüsi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuza' ve 
6 arkadaşının, Gece öğretimi yapan İktisadi ve Ticari İlimler akademileri öğretim üyeleri ile öğre
tim yardımcılarına ve diğer personeline ek üeret verilmesine dair kanun teklifi» ilgili Hükümet tem
silcilerinin de katılmasiyle incelendi ve görüşüldü : 

Kanun teklifinde; gece öğretimi yapan İktisadi ve Ticari İlimler akademilerinde gece ders okutan 
profesörlere saat başına 100, doçentlere 75, öğretim yardımcılarından, öğretim görevlilerine 60, okut
man, uzman ve tercümcc'lcrlc asistanlara 50 *cr lira, Akademi Reisine ayda 600, Akademi Reis 
muavin1 erine 500, şeflere 450, memurlara 400, hizmetlilere de 300 lira aylıklarına ek olarak fazla 
çalışma ücreti verilmesi öngörülmektedir. 

Okumak istiyen binlerce lise mezununa imkân sağlıyacak olan, 707 sayılı Kanuna muvazi olarak 
tesbit edilmiş ödenekleri muhtevi, kanun teklifini Komisyonumuz da uygun görerek aynen kabul 
etmiştir. 

Öncel'k ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Avdın 

' / . Sezgin 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Erzurum 
C. Önder 
İstanbul 

M. Güven 

Başkan V. 
Rize 

E. Y. Akçal 
İmzada bulunamadı 

Ankara 
/ . Seçkin 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

Kayseri 
A. A. IIacıpa§aoğlv 

Niğde 
/ / . Özalp 

Sözcü 
Sakarya 
İV. Bayar 

Ankara 
II. T. Toker 

Giresun 
/. E. Kılıçoğlu 

Kayseri 
M. Yüceler 

Trabzon 
A. t. Birincioğlu 

Kâtip 
Bolu 

ff. î. Cop 

Balıkesir 
E. Güreli 

İmzada bulunamadı 
Gümüşane 
S. Savacı 

Konva 
M. N. Kalaycı 
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— 3 — 
(CUMHURİYET SENATOSU ESKİŞEHİR ÜYESİ ÖMER UCUZAL'IN TEKLİFİ) 

Gece öğretimi yapan İktisadi ve Ticari İlimler akademileri öğretim üyeleri ile öğretim yardım
cılarına ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Gece öğretimi yapan İktisadi ve Ticari İlimler akademileri öğretim üyelerinden 
gece okutulan ders, yapılan seminer ve uygulamaların beher saati için, profesörlere 100 (yüz), do
çentlere 75 (yetmişbeş), öğretim yardımcıların lan, öğretim görevlilerine 60 (altmış), okutman, uz
man ve tercümecilerle asistanlara da 50 (elli) şar lira fazla çalışma ücreti verilir. 

Bu kanuna göre görevlendirilen öğretim üyeleri ile, öğretim yardımcılarına ödenmekte olan üc
retler, esas vazifelerine ait tazminatlarına lıalel getirmiycceği gibi, bu görevleri dolayısiyle alacakları 
ücretleri hakkında da 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

MADDE 2. — İktisadi ve Ticari İlimler akademilerinin yaptığı gece öğretimi hizmetlerinden do
layı, Akademi Reisine ayrıca 600 (altıyüz) lira, Akademi Reis muavinlerine 500 (beşyüz) lira, 
şeflere 450 (dörtyüzclli) lira, memurlara 400 (dörtyüz) lira ve hizmetlilere de aylık ücretleri
ne ek olarak 300 (üçyüz) lira fazla çalışma ücreti verilir. 

Bu kanun gereğince çalıştırılacak şef sayısı her akademi için 1, memur sayısı 15 ve hizmetli sa
yısı da 15 i geçemez. 

MADDE 3. — Bu kanuna göre verilecek ders, seminer ve uygulama ücretleri ile diğer ek ücret
lere müstahak olabilmek için bu görevlerin fiilen ifa edilmesi lâzım gelir. 

Öğretim ve sınav ayları dışında bu ücretler verilmez.. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanuna göre verilecek ücretler gece öğretiminin fiilen başladığı ta
rihten itibaren Ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 657 sayılı (Devlet Memurları Kanununun) malî hükümlerinin yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren 657 sayılı Kanuna göre tediye yapılır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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