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1. — GEÇEN Tl] 

Anikara Üyesi Mahmut Vural'ın, C. H. Parti
si üyeliğinden istifa ettiğine dair istifa öner
gesi okundu, bilgi edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanında 
açık bulunan bir Divan Kâtipliği seçilini ile 
ilgili olarak, Güven Partisi Cumhuriyet Senato
su Grupu Başkanvckilliğinln C. H. Partisinden 
vâki istifalar dolayısiyle oranda değişiklik ol
duğundan Divan Kâtipliği seçiminin ertelenme
sine dair önergesi okundu ve kabul edilen bu 
önerge dolayısiyle seçim geri bırakıldı. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 
geçici 5 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilımesi 
hakkındaki 11 . 12 . 196G tarihli ve 7214 sayılı 
Kanuna ek Kanun. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaris
tan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına dair 28 Haziran 1963 tarihli An
laşmanın onaylaınnıasmııı uygun bulunduğu 
hakkındaki Kanun; 

Nükleer enerji sahasında hukukî mesuliyete 
dair Sözleşmeyi tadil eden Ek Protokolün onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkındaki Ka
nun ve 

2. — GELEN 

Tasanlar 

1. — Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan 
veteriner hekimlere ödenek verilmesine dair ka
nun tasarısın;:1., idille t Meclisince kabul olunan 
'metni (Millet Meclisi 1/337; Cmıhuıiyet Sena- . 
tosu 1/756) (Tarım ve Bütçe ve Plân komisyon
larına) 

2. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (Millet Meclisi 1/238; Cumhuriyet Sena
tosu 1/757) (Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

Teklifler 
3. — Gece öğretimi yapan, yüksek dereceli 

akşam teknik okulları ile akşnm yüksek tekni
ker okullarında görevlendirilecek öğretmenler 
ve öğretim üyeleri ile asistanlar ve diğer perso
nele verilecdk ek ücret kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan imcini (Millet Meclisi 

TAK ÖZETÎ 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci ımaddedine G842 sayılı Kanunia 
eklenen (g) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun tasarıları görüşüldü ve tasarıların ka
nunlaşmaları kabul olundu. 

6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri Ku
rumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fıkra
sının değişt/irilımesine dair kanun tasarısı ge
len kâğıtlardan gündeme alınarak üzerinde bir 
süre görüşüldü kabul edilen önerge uyarınca, 
tasarının görüşülmesi gelecek birleşime bıra
kıldı. 

Gündemde görüşülecek başka ımaddc kal-
ımadığından 6 Haziran 1967 Salı günü saat 15 
te toplanılmak üzere Birleşllme saat 17,50 de 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çanakkale 

Mehmet Ünaldı Nahit Altan 

Kâtip 
Kırşehir 

Ali Rıza Uluaman 

KÂĞITLAR 

2/166; Cumhuriyet Senatosu 2/215) (Millî Eği
tim ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine ve 
73 neü maddesinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bir madde ile geçici iki ınıadde eklenme
sine dair kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni (Millet Meclisi 2/203; Cum
huriyet Senatosu 2/216) (Sosyal İşler ve Büt
çe ve Plân kermisyonlarına) 

5. — 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulu
sal Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kanu
nun 2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
2/258; Cumhuriyet Senatosu 2/217) (İçişleri 
Komisyonlna) 

Raporlar 

6. — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk 
Anonim Şirketi kâr hisseleri hakkında kanun 
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tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cuımhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/162; Cumhuriyet Senatosu 1/743) 
(S. Sayısı : 937) 

7. — Cezaların İnfazı hakkındaki 13.7.1965 
tarih ve 647 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 2/116; Cumhuriyet Senatosu 
2/212) (S. Sayısı: 938) 

8. — «Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardımı 
Avrupa Sözleşmesi» nin uygun bulunduğu hak

kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve Tanıtıma 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/147; 
Cumhuriyet Senatosu 1/729) (S. Sayısı: 939) 

9. — 5434 sayılı Kanuna ek, 2 . 8 . 1960 gün 
ve 42 sayılı Kanuna, 16 . 7 . 1965 gün ve 696 
sayılı Kanunla eklenen geçioi maddeye 'bir fıkra 
•ekiemmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cujmhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 2/215; 
Cumhuriyet Senatosu 2/214) (S. Sayısı: 940') 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Selâhattin Özgür (Tabiî Üye), Nahit Altan (Çanakkale) 

BAŞKAN Altmışaltıııcı Birleşimi açıyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, muza-

YOKLAMA 
: kerelere başlıyorum 

4. — DEMEÇLER YE SÖYLEVLER 

Muğla 
ilyas Karaöz 

Afyon Karahisar 
Kâzım Karaağaclıoğlu 

1. — Muğla Üyesi İlyas Karaöz '< ve arka
daşının; son günlerde gelişen Orta - Doğu 
hâdiseleri hakkında Hükümetçe izahat verilmesi 
hakkında önergesi ve Dışişleri Bakanı İhsan i 
Sabri Çeığlayangü'in bu konuda demeci. 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. { 

Oumhurivet Senatosu Başkanlığına ! 
Son günlerde gelişen Orta - Doğu hâclısele- j 

ri haJkkında Hükümetçe Yüce Senatoya izahat ! 
verilmesini arz ve teklif ederiz, saygılarımızla 

BAŞKAN Hükümet adına kim konuşa
cak? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABKİ ÇAĞ
LA YANGİL (Bursa) — Ben konuşacağım 
efendim. 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangil, buyurunuz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYANGİL (Bursa) — Muhterem arkadaşlar, 
Orta - Doğu buhranı hakkında Hükümetimiz 
Yüksek Senatoya 30 Mayıs 1967 tarihinde bilgi 
vermiştir. O zamandan beri hâdiseler süratle 
inkişaf etmiş ve bilindiği gibi dün sabahtan 
itibaren muhasamat başlamıştır. Esasen, için-

392 
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de buKınduğumuz Orta - Doğu bölgesinde İsra-
ed ve Arap memlelketleTİ arasında son birkaç 
haftadır artan gerginlik böyle bir ihtimalin ta-
haddüsüne intizar edilebileceği intibaını ver
mekteydi. 

Dün kara harekâtı mevzi mahiyette kalmış 
fakat çetin hava savaşları cereyan etmiştir. 
Bu savaşların tarafla/r arasında ciddî kayıp
lara müncer olduğu anlaşılmaktadır. Halen as
kerî durum hakkında sarih bir teşhiste bulun
mak imkânı yoktur. Gelen haberler harekâtın 
•devam ettiğini bildirmektedir. Savaşın en şid
detli şekilde cereyan ettiği kesimin İsrael -
BAC cephesi olduğu görülmektedir. 

Bu çatışmanın daha geniş ihtilâflara mey
dan vermeden sona erdirilmesi hususunda böl
ge dışı devletlerin âzami itina ve ihtiyatla ha
reket etmekte olduklarını müşahede ediyoruz. 
Bâzı büyük devletler Arap - İsrail silâhlı ça
tışmasında taraf tuftmıyac aklarını açıklamış 
'bulunmalktadırlar. Aynı zamanda Güvenlik 
Konseyinde tarafları biran evvel ateş kes'e da
vet edecek bir karar ittihazı için müzakereler 
cereyan etmektedir. Bu ana kadar bu kararın 
'muhtevası üzerinde mutabakat hasıl olmadığı 
gelen haberlerden anlaşılmaktadır. Güvenlik 
Konseyi bugün meseleyi görüşmek üzere tek
rar toplanacaktır. 

Hükümetimiz, .buhranın silâhlı bir çatışma
ya müncer olmaması ve ihtilâfın diplomasi yo
luyla sona erdirilmesi gayesiyle elinden gelen 
gayreti sarf etmiş ve taraflara itidal tavsiye
sinden geri kalmamıştır. Bu gayretlerimiz 
27 Mayıs 1967 tarihli Hükümet açıklaımasmda 
belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmüştür. 
Hükümetimiz, buhranın bütün safhalarında ge-
relk müttefiklerimiz; gerek komşularımızla gö
rüş teatilerinde bulunmuştur. 

Açıklanan tutumu muvacehesinde Türk Hü
kümetinin, çarpışmaların biran evvel durdurul
masına matuf gayretleri memnuniyetle karşıla
dığını ve desteklediğini huzurunuzda kaydet
mek isterim. Temennimiz barışın hak ve 
^adaleti koruyacak şekilde en kısa za
manda yeniden tesısüsüdür. Bu, aynı zamanda 
buhranın daha geniş ihtilâflara meydan ver-
ımemesini sağlıyacaık bir yol olacaktır. 

Hâdiseler geliştikçe Yüksek Senatoya bilgi 
verilecektir. 

Bu buhranın geniş ihtilâflara meydan ver
meden kısa zamanda yatışacağı ümit ve temen
nisini muhafaza ediyoruz. Hükümetimiz duru
mu yakından ve teyalkkuzla takibetmeıktedir. 

Yüce Senatonun bilgilerine arz edeceğim 
husus bunlardan ibarettir. Saygılarımı sunuyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanının iza
hatını dinledik. Aynı mevzuda gündem dışı söz 
ist.iyen daha dört arkadaşıımız vardır. Duru
mun nezaketini nazara alarak Kiyaset Divanı
nız bu arkadaşlarımıza söz vermekte kendini 
mazur saymaktadır. Arz olunur. 

2. — Tabii Üye Ahmet Yıldızhn; Orta -
Doğu buhranına, Türk topraklarındaki üsler-
den her hangi yabancı bir devletin cereyan et
mekte bulunan Arap - İsrail savaşına müdaha
lesine meydan verilmemesine ve bir emrivaki 
ile karşılaşmamak için gerekli tedbirlerin alın
masına dair demeci ve Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağlayangil'in cevabı.. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Söz isti
yorum. Durumun nezaketi dolayısiyle konuş
mamız fayda sağlıyaeaktır. Direniyorum. Oya 
•koyunuz. 

BAŞKAN — Riyaset aksi kanaattedir. Ama 
direndiğinizle göre, İçtüzük hükümlerine göre 
oya arz etmek vazifemizdir. 

Söz istiyen arkadaşların isimlerini okuyo
rum efendim. Sayın Hüseyin Avni Göktürk 
Orta - Doğu hâdiselerinin fiilî muhaısemata in
tikal etmesi sebebiyle gündem dışı söz iste
mektedir. Gene aynı mevzuda Sayın Şevket 
Akyürek, Tabiî Üye Sayın Ahmet Yıldız, Sa
yın Hasan Âlıi Tü ilker söz isıtemişılerdir. Bun
lardan Sayın Ahmet Yıldız arkadaşımız diren
mektedir. Kendisine söz verilip verilmemesi hu-
sus'unu... 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Öbürleri 
direnmiyor mu? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, böyle bir 
itiraz vâki olmadığına göre müsaade buyurun, 
Riyaset bunu takdir eder. 

Sayın Ahmet Yıldız arkadaşımnz direnmek
tedir. Kendisine söz verilip verilmemesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Sö'z verilmesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Efendim, oyla
mada bir tereddüt hâsıl olmuştur, lütfen ko-
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nuşmasını kabul eden arkadaşlar 'ayağa kalk
sınlar... Kaibul etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senaıtosunun sayın üyele
ri. Orta - Doğu'da tamik olduğumuz büyük 
buhran bizim için çofk önemlidir. Türlü yön
leri ile ele alınmalı ve bundan edineceğimiz 
derslere göre dış politikamıza yön vermeliyiz. 

Bunun için t 
1. — Parti ya da politika ayrılıklarını bir 

yana bırakarak, konuya yönelmeliyiz. 
2. — Olaya, doğru tanılama doğru teşhis 

(koymalıyız. 
Bölgemizdelki olaylara karşı, şimdiye değin 

takındığımız tutumlar, çoğu kez, gerçekçi ola
mamış, uzun süreli yararlarımızı hesaba kata-
mıaımış ve daha çok başkalarının hatırını sayar 
gibi bir nitelikten kurtulamamıştır. 

Jeopolitik durumunu, tarihsel rolünü ve 
moral güçlerini böylesine kullanan az ülke 
•gösterilebilir. 

Bu yüce kürsüden birçok kez, Millî Birlik 
Grupu adına, yaptığımız dış politika konuşma
larında, belirtitiğimiz görüşler ve açıkladığımız 
olayları gelişmeler doğrulamıştır. 

Aynı kaygı ve görüşlere dayanan düşünce
lerimi sunmak istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım, önce olaya doğru bir 
tanılama koyalım. Bu olay sadece bir Arap - İs
rail konusu değildir. 

Eıa?en bugün, büyük devletlerin teşvik et
mediği, karışmadığı ya da yarar çatışması ha
linde bulunmadığı hiçbir olay, bru ölçüde buh
ran nokrasına gelemiyor. 

J. J. Roısso'nun, «Toplumsal sözleşmesinde» 
dediği gibi. «Mevcut yasalar yalnız zenginlerin 
yararınadır» Bu söz bugün büyük devletler için 
do söylenebilecek bir dönem yaşamaktayız. 

Dünyada yaşanılan bugünkü buhranların 
«günahı büyüklerde olduğu açığa çıkmıştır ar
tık. 

Parmaklarını dokundukları her yerde bir 
buhran yaratılmakta ve bir daha da tedavi edi-
leımeım ektedir. 

1917 de açıklığa ulaşan bir politika ile bin
lerce yıl önce yaşadıkları ve küçük azınlık 
halinde bulundukları bir ülkede, yahudilere 
yurt yaratana yoluna girenler, insanilik adına 
savundukları yüce ilkeleri bile bozmaktan ka

çınmadılar. 
Yerli halkı yurtlarından söküp atarak dı

şardan getirdikleri çoğunluğu oraya yerleştir
diler. Sürülen ve süründürülen Arap mülteci
lerini yıllarca, yürek sızlatan bir çile içinde 
yaşattılar. Düzeltecek hiçbir gerçek tedbir de 
alınmamıştır. Dağdan gelip bağdakileri kovan
ların bütün arsızlıklarına göz yuman ve onla
rı cömertçe dost•eıkliyenler bugünkü durumu 
yarattılar. 

Ruslar da, bundan yararlanarak, politika
larına yeni kozlar katmada hiçbir fırsatı ka
çırmamaktadırlar. 

Bu iki yanlı oyundur. 
Durum öyle görünüyor ki, bu konuda, bü

yük devletler bir çatışmaya asla niyetli değil
dir. 

Batılılar açıktan taraf tutmamak eğilimin
dedirler. 

Ruslar, Amerika'nın davranışına bağlı bek
leyişle, Araplara moral ve diplomatlık destek 
sağlamakta. 

Her iki taraf, bölgede ve dünyadaki genel 
politikalarına yararlı bir çözüm için çaba har
camaktadır. 

Türk Hükümeti de, biraz tereddütten sonra, 
Araplara moral destek anlamına gelen sözlerle, 
tarafsız görünmekte ve fakat cevap beklenen 
bâzı konularda, türlü yorumlara elverişli be
yanlarda bulunmaktadır. 

Bu iki yanlı oyunun en ibret verici sahnesi 
haline gelen bu talihsiz bölge, bugün de, aynı 
dev güçlerin yeni tertipleriyle, bir miktar da
ha kan dökecek, bu insanlık yarası biraz daha 
kanıyacaık ve sonra da sargı bezleri içinde 
nekahat dönemine girecektir. 

Biz, eski hataları bir kez daha yapmama
ya dikkat etmeliyiz. 

Durum çok diıkkat, titizlik istiyen, türlü 
güçlükler yaratabilen ve ilerisi için de çok et
kili sonuçları doğurabilen bir niteliktedir. 

Bunun için, Hükümetin başarılı bir politika 
saptayıp uygulıyabilmesine, bütün gücümüzle 
yardım eteneliyiz. 

Bu konudaki gelişmelerle ilgili tutumları 
yönünden, bugün Hükümeti yermekle yitire
cek vaktimiz yoktur. Bunun ulusal yararları
mıza da hizmeti olamaz. Hükümeti yermekle, 
eleştirmekle hiçbir şey kazanamayız. 
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Akılcı çözümler bulmada Hükümeti dcstek-
löm eliyiz. 

Hükümetimiz, ulusal yararlarımız ve kendi 
inisiyatifimiz dışında hiçbir etki altında kal
mamalıdır. 

Yaptığı açıklamayı biraz eksik buluyorum 
Hükümetin. Türkiye'deki NATO üslerinin kul-
lanılmıyacağı sözü yerindedir. Fakat Ameri
kan üsleri ve Sayın Başbakanın boşuna gitsin 
diye arz odeykn, tesislerinin de kullanılmıyaca-
ğı açıkça ifade edilmelidir. 

Bu konuda bâzı olup bitlilerle karşılaşabi
liriz. 

Amerika tarafsızım dodi. Sonra da Dışişleri 
Bakanı kayıtsız kalamam eledi. Durum geliş
tikçe daha ne gibi değişiklikler olacağını şim
diden kestiremeyiz. 

Ders alınır diye iki anımı sunmak isterim 
bu konu ile ilgili. 

Bundan 8 - 10 yıl önce idi, bir gün; Genel
kurmay da ataşelerle irtibat sağlıyan masaya 
ben bakıyordum, Sayın Enver Aka'da Başka
nlardı, Amerikan temsilcisini odamda gördüm, 
sabahleyin enken, Baş Kara ataşesi, «Bu gece 
sizi aradım, Sayın Aka'yi da aradım, Genel
kurmay Balkanını da aradım, bulamadım» de
di. Ankara'da Genelkurmay Başkanını bula
mamış ve «Büyükelçi, Cumhurbaşkanını ve 
Başbakanı göndü, işte bu sabah Almanya'dan 
gelen kuvvetler İncirli Hava Alanına indi, ted
birlerinizi alın» dedi. Başbakan, Cumhurbaşka
nına söyledi mi bilmiyorum, ne şekilde izin al
dığını bilmiyorum ama bir olay ki, Genetllkur-
may Başkanı dahi bilmediğini bugün tanıklar 
söyliyebilir. Birkaç gün sonra Lübnan'da Gene
ral Eyüp Şahap penceresinden bakarken kara
ya kuvvetlerin çıktığını görür, durdurun di
ye emir verir, telefon gelir, «Büyükelçi bu ge
ce sizi aradı bulamadı, Kâmil Şemur'a'gitti izin 
aldı ve öyle çıktılar.» 

Bunları söylemekten kasdım, artık meyda
na çıkmış heıkes biliyor bir gün aynı olayla 
karşılaşabiliriz ve belki Sayın Demirel'i de bu 
gece bulamadık ama eski anlaşmaya göre böy
le bir tertip oldu diyebilir, diye kaygım var 
onu arz etmek ist !y o ram. 

Kontrolümüz dışında hiçbir olaya kendi ül
kemizde yer vermemeye çok dikkat etmeliyiz. 

Bu olup bittlden büyüklerin çatışması halin
de durumumuz çok güç olabilir. 

Olup bitlilere karşı, hesaplı ve önleyici tu
tum ve uyanmaların önemi üzerinde durmak 
gerekir. Cesaret vermiyen ifadeler ve demarj-
iar böyle olup bittileri önliyebilir. 

Arap - İsrail ilişıkilerinde yönümüz ve eği
limlerimiz de açıkça belli olmalıdır. 

İsrail bir olup bitti ile kurulmuş bir dev
lettir. 

Bu gerçeği reddedenleyiz, İsrail var. Fakat, 
bu kuruluşun moral temeli sakattır. Araplara 
yapılan haksızlık büyüktür. Mülteci işi insan
lık için bir ayıptır, bugün. 

İsrail saldırgandır ve Birleşmiş Mili etler* 
kararlarına uymamaktadır, örnekleri sayısız
dır. 

İsrail'in, Orta - Doğu'dalki eski emperyaliz
min bir köprübaşı rolünde olması bizim için de 
hoş görürlükle karşılanamaz. Hattâ bunu doğ-
rulıyacak tutumlar da vardır. Bütün bu ku
surlarını düzeltmeye İsrail zorlanmalıdır. 

İddialarına bakınca, karşımıza bir İsrail 
Megalo İdeası çıkmaktadır. 

Bakarsanız iddialarına, Yunanlisitan'm Me
galo İdeasma benzer bir iddia ile karşıda bulu
nuyor, Biz bu megalo ideayı biliyoruz. Destek-
iiyenlerde tesadüf aynıdır. Her ilki megalo idea 
aynı kaynaktan ve aynı tehlike ile desteklendi
ğine göre uyarma yapmamız gerekir. 

Akabe körfezi ile ilgili konu üzerinde dur
mak istiyorum. Bunun uluslararası nitelikte ol
duğunu ilân edecek bir belgeyi çok dükkatle 
değerlendirmeliyiz. Her şeyden Önce 1808 İs
tanbul Andlaşmasında, körfezin bir Osmanlı iç 
körfezi olduğunu kabul eden devlet olarak her 
halde bu görüşten, şartlar değişse de, en son 
dönecek devlet Türkiye'dir. Sonra normal ti
caret için limanı kullanabilmesi bakımından 
umutlar kuvvetli olduğu halde askerî amaçlar 
için de illâ, kullanacağım iddiası pek de fazla 
iltifat göraıemelidir. Hayfa da vardır, küçük 
bir devlet o limanı kullanaihilir. Körfezin iki 
yanında düşman m illetler varken aralarından 
onlara meydan okurcasına ve kışkırtırcasma 
geçmeye, onların alkış tutmasını bekliyemeyiz. 
Ayrıca şu anda böyle bir belgeyi benimsemek 
ilerisi içıin çok güç savunulur durumlar yara
tabilir. Sonra, bu konuyu ele alacak, karara 
bağlıyacak örgütler varken karşımıza çok il
ginç bir tertip çıkıyor. Denizci bâzı devletler 
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birleşsin de buna karar versin. Böyle şey yok
tur ki, uluslararası ilişkileri bu* konuda düzen
leyen kurulu örgütler var. 

Bütün bunlar varken özel bir tertiple buna 
karar verilmesi isteniyor. 

İsrail'in tutumunu bizde dikkatle ve titiz
likle izilemeliyiz. Ürdün'ün El - Şemamı köyün
de yaptığı bir süre önce insanları öldürüp ca-
ıııileri ve okulları yıkma ve Birleşmiş Millet
lerin suçlamasına aldırmama gibi olaylara se
yirci kalmak bize asla yakışmaz. 

Bütün bu tutumları Atatürk'ün önderlik et
tiği ilkelerin ışığında değerlendirmeli ve zu
lüm görmüş, uluslara örnek olan tutumu mo
ral yükümlülüğü altında bulunduğumuzu ha
tırlamalıyız. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bugünkü gelişmelerin ışığında d:ş ilişkile

rimizi yeniden değerlendirmeliyiz. Yanlış an
laşılmasın anlaşma ya da antlaşmaları bozalım, 
ya da şu devletle bozuşup öbürü ile birleşelim 
gibi, dıştan ipotekli görüşlerin hiçbirine katıl-
nıadığrımzı belirtmek isterim. Boltikanm batı
lısı, doğul usu yoktur. Politika ulusaldır, kim
senin etkisinde bulunmaz. 

Onun için bizim politika batılıdır, bizim po
litika doğulu olmalıdır görüşü dış politikada 
yer alamaz. İşte bunun için eskiden söyledi
ğim sözü tekrar ediyorum, NATO ve ikili iliş -
kileriiiLİ/'den ötürü karşılaşabileceğimiz güçlük
leri şimdiden önleme tedbirlerini Hükümetin 
düşünmesini öneririz. 

Türkiye'nin belli başlı her yerinde yaban
cı tesisler vardır. Bir taraf silâhla koruyacak, 
takibedecek diğer taraf yıkacak, o da tahribe-
decek, zarar bize olacak. O halde sonucu bize 
olan bunun karşılığında ne sağladığımızı dü
şünerek sağlamanız gerektiği üzerinde durma
lıyız. Bunları çok iyi hesabe tanenin gerektiği
ni belirtirken bugün yok gibi görünen bâzı 
tehlikeler bir anda meydana çıkabilir. Tanık 
olduğumuz olay ve diğerleri, buna benzerler 
tüm bir ulusal poltikanın kabulü ile ancak 
yönetil ebilir. 

Bugünkü çelişmeye dikkatinizi çekmek iste
rim, bugün ve bundan önceki... Ulusun genel 
eğilimini sorsak, bazan ona uymıyan bir poli
tika içinde bulunduğumuz bir gerçektir. O hal
de ulusun genel eğilimine uyarlı bir politika 

güdebilmek için millî bir politika, ulusal bir 
politika saptanması ve izlenmesi gerekir. 

İnisiyatifimiz dışında ve ulusal yararları
mızın emretmediği hareketlere asla fırsat ver
memeliyiz. Bugünkü bâzı ilişkiler böyle bir zor
lamaya Türkiye'yi götürebilir kaygısmdayım. 
Tarihte bunun örnekleri çoktur ve bundan acı
lı dersler aldık. 

Bugün dünya olayları büyük devletlerin 
etkilerine göre yön almakta ve fakat hiçbir ta
rafın da diğerine görüşünü kabul ettiremediği 
bir dengeleşımeye doğru gelişmekte ve her dev
letin kendi çıkarlarını destekliyecek fırsatlar 
bulunmaktadır. Öyle bir denge içinde bulunu
yor. Küçük devletler gerçekte inisiyatifJleri 
tam değil ama denge içindeki rolleri büyük
tür. 

Bâzı belirttiğim konularda daha fazla söz 
söylemeyi durumun önemi dolayısiyle gerek
siz buluyorum. Eğer kapalı bir oturum olsa 
söyliyeceğiını daha peik çok sözler vardır. Böy
le bir oturumun yapılmasını uygun bulurum. 
Böyle sözleri o güne, öyle bir toplantıya ayır
mak suretiyle sunduğum uyarmaların etkili 
olacağı hale olup bittilerle karşılaşımıyacağı-
nıız ve bu buhrandan titizlikle Hükümetin sıy-
rılabihn esini temenni eder, başarı dileklerimi 
sunarım. (Millî Birlik Grupu sıralarından al
kışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇA&-
LAYANGİL (Bursa) — Söz istiyorum Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağlayangil buyurun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LAYAN GrİL (Bursa) — Sayın Yıldız arkada
şımızın Orta - Doğu buhramyla ilgili olarak 
gündem dışı konuşma arzusu üzerine vâki be
yanatını dikkatle dinledim. Benim çözemedi
ğim bir - iki nokta var. 

Sözlerine, Millî Birlik Grupu adına evvelce 
de açıkladığımız gibi diye başladıklarına göne 
evvelâ bu konuşmanın bir grup adına mı, yok
sa şahısları adına mı yapıldığı hususunu kesti
renle dim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, şahısları adına 
gündem dışı söz istediler ve Riyaset de kendi
lerine şahısları adma söz verdi. 
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DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANG-İL (Devamla) Teşekkür ederim. Or
ta - Doğu konusuyla ilgili bir gündem dışı 
konuşma NATO, ulusal politika ve ya/bancı te
sisleri de içine aldı. Mevzuun da gayesini ve 
şümulünü de lâyıkiyle tesbit edemedim. Beyan
larının başı ile sonu arasında irtibat kurama
dım. Orta - Doğu buhranını parti ve politika
yı bir yana bırakarak konuya eğilelim buyur
dular. Ondan sonra bu buhranı ilgilemek: için 
lüzumlu politika üzerinde ısrar etiler, politi
kayı bir yana bırakacak kliysek yine politika 
üzerinde müzakere ve ısrarda bulundular, onu 
da tesbit edemedim. 

Sayın hatibin buhran hakkındaki koydu
ğu teşhisler, büyük devletlere ait mütalâalar 
şahsidir, onunla benim bir münasebetim ola-
mıyacak. Yalnız lütfettiler, müsamaha göster
diler, şimdi Hükümeti yermek istemiyoruz bu
yurdular. Bizim yerilecek bir taraflımız var 
idiyse, bunu eısirıgemeımıeleririii işitendim. Hükü
met, buhranın devamı esnasında da, buhranın 
devamı dışında da yerilecek bir hareket yaptı
ğı zaman yerilir. Ama, Hükümeti yenmek iste
miyoruz demek, muhteva göstermeden Hükü
meti suçlamak, yermekten de kötü bir hareket
tir. (Adalet Parti sıralarından bravo sesleri 
ve alkışlar) Bu sebeple yerilecek bir şeyimiz 
var idiyse, kendilerinin ağzından sarahatle 
dinlemeyi çok arzu ederdik. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Ve bu
nun da adı iç politika. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Politikada ulusal po
litika takibedelim konusu aramızda çek tartış
ma mevzuu olmuştur. Bütçe müzakereleri esna
sında da bu konu hakkındaki görüşlerimi Mec
liste arz etmiştim. Ulusal politikalar, daha ev
vel seçim zamanları hazırlanıyor. Kendilerini 
seçime arz eden partiler seçim beyannamelerine 
millet, iktidarı kendilerine tevcih ettiği takdirde 
nasıl bir potilika talkibedecolvlerini sarih olarak 
yazıyorlar, seçim meydanlarında da bunun iza
hını yapıyorlar, açılk olarak görüşlerini söylü
yorlar. Halik dinliyor, anlayışlı bomsanslı, beş 
bin senedir millet idare etmenin verdiği atavik 
tecrübeyle belki bizlerden çok aklı selime sa
hip büyük seçmen kitlesi, tartıyor, biçiyor 
eliyle bir partiyi işaret ediyor. Seni beğendim 

bu politikayı takibediyor. O politika Meclise 
geliyor, Hükümet programı haline inkilâp edi
yor, en büyük millî irade müessesesinden icazet alı
yor ve tatbik mevkiine giriyor. Bu politika millî 
politika değil de, Sayın Ahmet Yıldızın kamu oyu
nun genel eğilimine hadim politika diye tahayyül 
ve tasavvur ettiği millî politika millî politika 
ise bu tarifi ile müşterek değiliz. Bizim bildi
ğimiz, mili eltin tasvibine iktiran eden ve iktidar 
kendisine tevdi edilen partinin programında 
mündemiç, millî iradenin en büyük müessesesi 
olan Meclislerden icazet almış Hükümet prog
ramına girmiş politika, millî politikadır, taki-
bettiğimiz politika da odur. 

Ben Sayın Yıldız'in konuşmasında beni 
kendisine cevap vermeye iten bir tek nokta gör
düm. Bunu huzurunuzda açıklamakla iktifa 
edeceğim. Buyuruyorlar ki, yabancı tesisler 
sürpriz yapmasın, olup bitti!erle karşılaşmıya-
lıın. Kendi zamanlarına ait hatırlamasında fay
da olmıyan ve o zamanki tatbikatı kendi kendi
lerini bir neva otokritik mahiyetinde telâkki 
ettiğim beyanlarının bugün kamu oyunda te
reddütler uyandırmak, yeni ve lüzumsuz prob
lemler yaratmaktan başka hangi maksatla or
taya çıkarılacağını anlıyanıadım. Yalnız, ken
dilerine şu ciheti arz etmek isterim ki, bugünkü 
iktidarımız zamanında memlekette mevcut 
NATO anlaşmasının 3 ncü maddesinin askerî 
kolaylıklar anlaşmasına tevfikan vücuda geti
rilmiş müşterek tesislerin Türk Hükümetinin 
arzu, rıza ve muvafakati hilafımda her hangi bir 
olup bittiye meydan vermesine imkân yoktur. 
Bugünkü mekanizma buna müsait değildir. Sa
dece Sayın Yıldız değil, sadece Yüksek Heye
tinizi değil bu konuyla ilgili her tarafı temin 
etmek isterim ki, bu hususta müsterih olabilir
ler. Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar). 

3. — Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, 
Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma 
Parlâmento Komisyonunun üçüncü dönem top
lantısı hakkında demeci. 

BAŞKAN — Türkiye - Avrupa Ekonomik 
topluluğu Karma Parlâmento Komisyonunun 
3 ncü dönem toplantısı hakkımda gündem dışı 
Sayın Tevetoğlu, buyurun efendim. Sayın Te-
vetoğlu, gündemimiz yüklüdür, bitirmek zorun
dayız, lütfen kısa, veciz konuşunuz. 
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FETHİ TEVETOÖLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, sayın senatör arkadaşlarım, 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Kar
ma Parlâmento Komisyonunun son defa Lük-
senburg'da yaptığı 3 neü dönem toplantısı ile 
Parlâmento heyetimizin Batı Berlin ve Alman
ya'daki temasları hakkında Yüce Senatoya kı
saca bilgi sunmak istiyorum. 

Lüksenıburg'a vardığımız 22 Mayıs günü 
akşamı komisyonun Türk kanadını teşkil eden 
Parlâmento Heyetimiz, Dışişleri Bakanımız Sa
yın Çağlayan gil ve Avrupa Ekonomik Toplu
luğundaki Daimi Delegemiz Büyükelçi Sayın 
Müezzinoğlu ile birlikte bir toplantı yapmışta \ 

Burada 1967 yılı başından beri .Avrupa eko
nomik topluluğu içinde Türkiye - Avrupa Eko
nomik Topluluğu münasebetlerinde kaydedi
len gelişmeler görüşülmüştür. Bu meyanda, 
Yunanistan'da vukua gelen son askerî hükü
met darbesinin bu ülkeyle topluluk arasındaki 
münasebetlere yaptığı tesir ve bâzı üye dev
letler bünyesinde görülen ekonomik durgunlu
ğun sebepleri ve bu durumun Türk işçin çalış
tırmak konusunda yaratabileceği güçlükler, 
Avrupa Yatırım Bankası yardunlarnım kulla
nılışı ve Türkiye'nin sanayileşmesi meseleleri 
üzerinde durulmuştur. 

Ayrıca Türk Parlâmento Heyetine Karma 
Komisyon Raportörleri Sayın Mesut Erez'le M. 
Brunhe-rin, Ortaklık Konseyi 2 nci Yıkık Rapo
ru üzerinde yaptıkları müşterek ön çalışmaları 
hakkında bilgi verilmiştir. 

23 Mayıs günü başlıyan ilk oturumda Baş
kan Senatör Moredu de Melen tarafından ve 
tarafımızdan yapılan konuşmaları miitaakjp 
gündem ve komisyonun son Ankara toplantısı 
tutanağı kabul edilmiş ve daha sonra. Ortak
lık Konseyinin 2 nci yıkık faaliyet raporunun 
takdimine geçilmiştir. Ortaklık Konseyi dö
nem başkanı sıfatiyle Dışişleri Bakamınız Sa
yın Çağlayangil, topluluk konseyim temsilen 
Lüksemburg Başbakan Yardımcısı M. Cravat-
te ve Avrupa ekonomik topluluğu komisyonu 
adına da dış münasebetler servisinden M. Tc-u-
lcmoıı birer konuşma yapmışlardır. Konuşma
larda, ortaklık münesebetlerinin iki yıllık ge
linmesi değerlendirilmiş; bu süre içinde Tür-
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kiye'nin kaydettiği ekonomik gelişmenin or
taklık bağlarının inkişafı yönünde ümitleri 
artırdığı zikredilmiş ve gerek bu yıl ele alman 
geçici protokolün altıncı maddesi: ile ilgili ta
leplerimiz, gerekse uzun bir vâdeyi kapsıya-
cak olan katma protokolün hazırlık çalışmala
rından olumlu sonuçlar alınabileceği belirtilmiş
tir. 

Komisyon raportörlerinden Sayın Erez, 
ülkemizin ekonomik problemlerine değinmiş 
ve bu konuların yalnız Türkiye'nin kalkınma
sı açısından değil, topluluk içindeki bu bölge
nin geliştirilmesi yönünden de ele alınması ge
rektiği ve bir iktisadi entegrasyonun ancak bü
tün bölgeleri gelişmiş bir toplulukta başarıya 
ulaşabileceği görüşünü savunmuştur. 

M. Brunhes ise, ortaklık münasebetlerinin 
siyasi veçhesi üzerinde komisyonu daha fazla 
bilgi verilmesini; bu hususun katma protoko
lü onaylıyaeak millî parlâmentoların üyeleri 
olarak, komisyon üyeleri için önem taşıdığını 
s öylem's; ayrıca, malî yardımın kullanıldığı 
projelerin gerçekleşme durumu hakkında da 
aydınlatılmalarını istemiştir. 

Bundan sonra1) ikinci yıllık faaliyet raporu 
üzerindeki genel görüşme başlamıştır. 

Türk heyeti üyelerinin ve Avrupa Parlâmen
tosu mensuplarının ileri sütlükleri görüş ve te
menniler şöylece özetlenebilir: 

a) Ortaklık organlarının işleyin ile ilgili 
olarak, bilhassa, Ortaklık Konseyinin çalışma
ları hakkında Karma Parlâmento Komisyonu
na daha -geniş bilgi verilme;:! lüzumu ve kon
seyin Türk ekonomik gelişmesini yakından iz-
llyerek parlömanterleri ulaşılan sonuçlardan 
haberdar etmesi hususu üzerinde durulmuştur. 

b) Ortaklık münasebetlerinin ticari yönü, 
Türkiye ile altılar arasındaki mübadelelerin 
artırılması gibi daha geniş bir açıdan ele alın
mış ve komisyon üyeleri ticari mübadeleler
de Türkiye aleyhine mevcut açığın kapatılma
sını ve bu bakımdan geçici protokolün 6 nci 
maddesinin en geniş şekilde uygulanmasına at
fettikleri önemi belirtmişlerdir. 

c) Türkiye'nin sanayileşmeni konusu, ko
misyonda ilgi çekici görüşmelere yal açmıştır. 
Sanayileşme yolunda hangi sektörlere ağırlık 
ve öncelik verilmesi gerektiği; millî üretim 
içerisinde, zirai ve sınai üretimler arasında na-
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sil bir muvazene kurulabileceği, sanayi bölgele
ri ve sanayi sitelerinin fayda ve mahzurları ko
nuları ele alınmış, bu alanda Avrupa Yatırım 
Bankası kredilerinden istifadenin şekli üzerin
de durulmuştur. Ayrıca, yatırım proje!erlimiz 
ve Avrupa Yatırını Bankası ödünçlerinin kul
lanılma durumları da söz konusu edilmiş ve 
malî protokol uygulamasının memnunluk veri
ci olduğu sonucuna varılmıştır. 

e) Türk el emeği mesele4 üzerindeki gö
rüşmelerde parlömanterler, Karma Komisyonu 
ve Ortaklık Konseyinin tavsiye kararlarında 
yer alan telkinlerin biran önce gerçekleştiril
mesini istemişlerdir. Bilhassa Alman pnrlöman-
terleri sosyal güvenlik ve meslekî eğitim ko
nularında millî kuruluşların ve sendikaların 
işbirliği yapmaları hususundaki görüş ve te
mennilerini belirtinişlerdir. Yabancı işçilerin 
çalıştıkları seri imalât yapan tesislerde, işçi
lerini ize işyerinde veya işbaşında meslekî eği
tim kazandırmanın mümkün olup olmadığı ko
nusu tartışmalara yol açmıştır. 

Parlümanterlorin özetlediğimiz bu görüş 
ve soruları, Ortaklık Konseyi adına Sayın Çağ
layan gil ve Avrupa Ekonomik Topluluğu Ko
misyonu Temsilcisi M. Tcnlemon tarafından ce
vaplandırılmıştır. 

Sayın Çağ! a yan gil, konseyin faaliyetlerin' 
tesbit eden bir belge olan yıllık roparda dalı:; 
geniş siyasi görüş ve değerlendirmeye yer ver
mekteki mikkilâtı belirtmiş, ancak, bu konu
larda k. mi yon toplantılarına katılan Ortaklık 
Konseyi ve Türk Hükümeti tenısilc'lerinin ya
pacakları konuşmalarla yeterli bilgi verebile
cekle, ini itinde etmiş ve Sayın Başbakanımızın 
IG Mayıs taı ihü Ortaklık Kmıseyi toplantısında 
yaptıkları tatminkâr konuşma metninin komis
yon üyelerine dağıtılacağını bildirmiştir. 

31. Toulemon ise teknik konulara temasla 
sanayileşme probleminin halli bakımından sa 
nayi bölgeleri kurmanın faydalarını anlatmış. 
bununla beraber bu merkezlerde bilhassa is
tihdam ve ulaştırma imkânları bakımından 
karşılaşılan güçlüklere de dikkati çekmiştir. 
Seri imalât yapan işyerlerinde çalışan işçile
re yeterli meslekî formasyon verilemeyişi ger
çeğini kaimi eden Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu Komisyonu temsilcisi ancak bu yerlerde ça
lışan işçilerin her şeye rağmen ileri bir sanayi 

dalında çalışma tecrübesi edindiklerini ve bu
nunda küşümsenmiyeeek bir ^-'-Î^Ü T e tecrübe 
eğitim ve kazancı olduğunu belirtmiş bu konu
da ve ortaklık münasobrtioriııin gol kdüri! meri 
ile ilgili her çalışma sahasında komisyonun 
elinden gelen gayreti göstermeye hazır bulun
duğunu ifade etmiştir. 

24 Mayıs sabahı delegasyonlar ayrı ayrı top
lanarak hazırlanan ortak bildiri tasarısını mü
zakere etmişle odir. 

Ortak bildirinin komisyondaki müzakeresin
de yaptığımız değişildik teklifleri lıomon touoamcaı 
kabul edilmiş; «Türk clemoğhıe, 3 neti ülkeh r 
işçilerine nazaran, bir öncelik» tanınmadı hususu 
derpiş olunmuştur. 

Komisyon gelecek dönem toplantısının önü
müzdeki Eylülüm, 0 - 1 3 tarihlerinde İzmir'de ya
pılmasını kararlaştırmıştır. 

24 Mayıs günü Komisyon Başkanla"! talanın
dan Avrupa basınına mensup 1G gazete, radyo ve 
televizyon temsilcisi ile yapılan basın, toplantısın
da da Komisyonda cereyan eden görüşmeler be
lirtilmiş, ortak bildiri izah olunmuş tur. 

İnin özellikle kon-Daha sonra basın temsilci] 
'"cnjanlar çerçevesinde, uygulanan reş in, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ülkelerinde çalıştırdım Tür'.-: 
isçilerinin problemleri, işçi 'ain aufkuı üo öngö
rülen ortak yatırımlar ve ortaklık komitesi çer
çevesinde yapılacak hazırlık çalışmalar;nm mahi
yeti üzerindeki sorulan cevaplandı:rlmrş'ır.. 

Eüksenıburg toplantısı sonunda ziyaret edilen 
Batı Berlin'de yapılan temtrkır billıaooa Türk iş
çilerinin çalıştıkları AEG ve E ter alt fabrika ve 
müesseselcoindeki ve Keban Barajı projelerinin (\o 
hazırlandığı Teknik Üniversite ve ensutülarlndcki 
incelemeler son derece faydalı olmuştur. 

Türkiye - Avrupa Ekonomi!: Toplu! ağu Kar
ma Parlâmento Komisyonunun 1IL neti dönem 
Toplantısı ile ilgili tutanakların yalan bir ta
rihte sayın arkadaşlarımıza sunuîaoağmı sözleri
min sonunda belirtmek isterim. 

Beni dinlendirmek lütfunuza şükranlarımı arz 
ederim. Saygılarımla (Alkışhır) 

BAŞKAT — Sayın îzzot Blrund karşılamalar
da kurban kesilmesinin doğru olmadığı hakkın
da gündem dışı söz taiebetmektedir. Bu mevzu 
gündem dışı konuşma mevzuu olmadığı cihetle 
kendilerine söz veremiyceeğim. 

— 399 
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5. — BAŞKANLIK DİVANININ GSNEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu
nun, Başkanlık Divanında açık bulunan bir kâtip 
üyeliğin Güven Partisine verildiğine dair Baş
kanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir tezkere var okutuyorum. 

Genel Kurula 
Danışma Kurulunun 5 Haziran 1967 tarihli 

toplantısında alman 5 numaralı karar ilişiktir. 

Yüksek tasviplerine arz olunur. 

Fikret Turhangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 

Başkanvekili 

Eki : 

1 Karar 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu Kararı 

Karar No. : 5 
Karar tarihi -.5.6. 1967 
Toplantı No. : 5 

Başkanlık Divanında münhal bulunan (1) 
üyelik için tesbiti gereken dağıtım cetvelinin, 
İçtüzüğün 8 nci maddesi gereğince ilişikte oldu
ğu gibi tanzim ve tesbiti kararlaştırılmıştır. 

Fikret Turhangil . Mehmet Ün aldı 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. Başkanvekili 

Başkanvekili 

Nahit Altan 
Kâtip 

Ali Rıza Ulusman 
Kâtip 

Necip Seyhan 
Kâtip 

Aakif Tekin 
İdare Âmiri 

A. Naci Arı 
C. H. P. Grupu 

Fahri Özdilek 
M. B. Grupu 

Sadık Artukmaç 
Kâtip 

Sclâhattin Özgür 
Kâtip 

Âdil Ünlü 
İdare Âmiri 

M. Nuri Âdemoğlu 
A. P. Grupu 

Sami Turan 
G. P. Grupu 

Âmil Artus 
Kontenjan Grupu 

Dağıtım cetveli 
Partiler Divan Kâtibi 

Güven Partisi 1 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun kararını 
tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim Danışma Kurulu kararma göre bir 
Divan Kâtipliği için Güven Partisine hak tanın
mıştır. Güven Partisi henüz adayını bildirme
diği için gelecek birleşimde, bildirdiği takdirde, 
seçim yapılacaktır. 

2. — 5590 say ıh Kanunun 59 ncu maddesinin 
(a) bendinin «Borsa Meclisi ve Yönetim Ku
rulunun feshi için Başkanlığa yetki vermesi» 
ile sınırlı olarak iptaline karar verildiğine da
ir Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi 
(3/587) 

BAŞKAN —• Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Danıştay 8 nci Dairesince, 5590 sayılı Kanu

nun 59 ncu maddesinin (a) bendinin Anayasaya 
aykırı olduğundan bahsile iptali hakkında itiraz 
yoluyla yapılan başvurma üzerine konu incelen
miş ve adı geçen kanunun 59 ncu maddesinin 
(a) bendinin, Borsa Meclisi ve Yönetim Kuru
lunun feshi için Bakanlığa yetki vermesi ile sı
nırlı olarak iptaline 2 . 6 . 1967 gününde 1966/35 
esas - 1967/17 karar sayısiyle karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 

Lütfi Ömerbaş 
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili 

BAŞKAN 
olunur. 

Yüksek Heyetin ıttılaına arz 

3. — Tanın Bakanlığı Teşkilâtında çalışan ve
teriner hekimlere tazminat verilmesine dair ka
nun tasarısını görüşmek üzere, ilgili komisyonlar
dan beşer üyenin iştirakiyle bir Geçici Komisyon 
kurulmasına dair Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın 
önergesi (Millet Meclisi 1/337; Cumhuriyet Se
natosu 1/756) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum; 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisindeki müzakeresinden sonra 

Cumhuriyet Senatosuna gelmiş bulunan 1/756 
esas sayılı (Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalı
şan veteriner hekimlere tazminat verilmesine da
ir kanun tasarısı) mn önem ve müstaceliyetine 

— 400 — 
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binaen, havale edilmiş olduğu Tarım ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından beşer üyenin iştirakiyle 
teşkil olunacak geçici bir Komisyonda görüşül
mesini arz ve teklif ederim: 

Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 

BAŞKAN — Geçici Koimsyon kurulması tale-
bedilmektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Gereği yapılacaktır. 

Gnüdeme geçiyoruz. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Ziya 
Nami Şerefhanoğlu'nun iki aylık izin talebinin 
reddine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi. (3/585) 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Adana Doğum Evine 
alınmıyan bir hastaya dair Sağhk ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/438) 

BAŞKAN — Sayın Bekata buradalar. Sayın 
Sağlık Bakanı?.. Yok. Soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, İkili Anlaşmalara 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/439) 

BAŞKAN — Sayın Bekata buradalar. Sayın 
Dışişleri Bakanı?.. Yok. Gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydıner'in, Türk Ticaret Kanununun bâzı 
maddelerinin uygulanmasına dair Adalet ve 
Ticaret bakanlarından sözlü sorusu ve 'Ticaret 
Bakanı Ahmet Türkel'in cevabı. (6/441) 

BAŞKAN — Sayın Aydmer? Burada, Sayın 
Ticaret Bakanı? Burada, Adalet Bakanı? Yok. 
Sayın Aydmer sorunun birlikte bölüşülmesini 
mi, yoksa sadece Ticaret Bakanının cevap verme
sini mi arzu ediyorsunuz; 

HİDAYET AY DİNER (Cumhurbaşkanınca 
seçilen üye) — Ayrı ayrı cevap verilebilir. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Ziya Nami 

Şerefhanoğlu, Bayburt'tan gönderdiği 2 Nisan 
1967 tarihli yazısiyle iki ay izin talebinde bulun
muş ve bu talep, Başkanlık Divanının 14 . 4 . 1967 
tarihli toplantısında görüşülerek reddine karar 
verilmiştir. 

Keyfiyet Yüce tensiplerinize arz olunur. 

Fikret Turhangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Yerine Başkanvekili 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı kararını oy
larınızı arz ediyorum. Kabul edenler.... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Şu halde yalnız Ticaret Bakanı 
ile ilgili olan kısmı görüşebiliriz. Soruyu okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet ve Ticaret Ba

kanlarınca sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi rica ederim. Saygılarımla. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hidayet Aydmer 

Sözcüsü olarak üzerinde büyük emekler harca
dığım Türk Ticaret Kanunu 1 . 1 . 1957 tarihin
de yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun âmme niza
mını sağlamak için koyduğu emredici hükümle
rinden biride 41 nci maddesinde yazılı olduğu 
üzere her tacir, ticari işletmesine ilişkin muame
lelerini bir ticaret unvanı altında yapmaya ve iş
lemesiyle ilgili senet ve sair evrakı bu unvan al
tında imzalamaya mecbur olduktan başka bu tica
ret ticari işletmesinin giriş cephesinin herkesçe 
görülecek yerine okunacak şekilde yazmaya mec
bur tutmasıdır. 43 ncü madde mucibince hakikî 
şahıs olarak tacir, ticaret unvanına, 48 nci madde 
mucibince yapabileceği ilâve ile birlikte ad ve so: 

yadını kısaltmaksızm yazmaya mecbur tutmakta
dır. 44 ncü madde mucibince ise kolektif şirket
lerin Ticaret unvanında en az ortaklardan birinin 
kısaltılmaksızm ad ve soyadının yazılması lâzım-

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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dır, yâni meselâ Ahmet mi, Ali mi, hakikî adın 
baş liar.fi olduğu bilinmiyen yalnızca A. harfinin 
kullanılması ve bunun ticarethane giriş yerine 
böylece yazılması yasak edilmiştir. Bu yasak ve 
mecburiyetlerin müeyyidesi ise 53 ncü maddenin 
ikinci fıkrasına 40 neı maddenin birinci fıkrasına 
atıf suretiyle gösterilmiştir. Buna göre, ceza yüz 
liradan iki bin liraya kadar ağır para cezası veya 
bir aydan altı aya kadar hapis veya bunlardan 
her ikisi ne mahkûmiyet ve ayrıca ticaret ve sa
nayi odalarında âza olabilmek ve borsada muame
le yapamamak haklarından bir yıldan beş yıla 
kadar mahkûmiyettir. 

Kanun, kanun cldıığıı müddetçe onun koydu
ğu mecburiyet ve mûeyyedeler farzı muhal mâ
kul bir sebebe dayanmasa bile uygulanması zo
runludur. Fakat batı kanunlarından iktibas edi
len bu hükümler sırf tacirlere eziyet olsun diye 
değil envai lülelerle vatandaşların aldatılmasını 
ve hattâ dolandırılmasını önlemek için konmuş
tur. Ve müeyyideleri de hafif değildir. Çünkü 
kergün bir veya birkaç tacirle muamele yapan 
kimseler kiminle muamele yaptıklarını, karşıla
rındaki muhatap ve sorumlunun kim veya kim
ler olduğunu bilmek ihtiyacuıdadırlar. Özellikle 
itibarlı kimselerin ticaret unvanlarından istifa
de edip birtakım hile ve suistimallcrine imkân 
vermemek için bu hükümler konmuştur. Bütün 
bu hükümlerin tatbiki lüzumu üzerinden on se
neden tazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen 
memleketimizde ticarethanelerin hemen hemen 
yüzde sekseni. Kanunun bu emredici hükümleri
ni ya hiç yerine getirmemişler veya tam olarak 
yerine getirmemişlerdir. Gerçekten hiçbir şa-
Ks adına havi olmıyan kolektif şirketler 
ve ticarethaneler ve A ve B gibi neye de
lâlet ettiği belli olmıyan işaretler ticarethanelerin 
giriş cephesinde yazılı olduğu apaçık görülme
mektedir. Şu hakikatler karşısında : 

1. — Ticaret Bakanlığı Türk Ticaret Kanu
nunun emredici bu hükümlerine riayet edilmesi 
ve yerine getirilmesi için aradan geçen on sene
den beri hiçbir hareket ve muamele veya ikazda 
bulunmuş mudur ? Bulunduysa nelerdir ? 

2. —• Ceza hükümleri yalnız Türk Ceza Ka
nununda yazılı olanlardan ibaret olmadığına göre 
Türk Ticaret Kanununa aykırı olarak mebzulen iş
lenilen ve işlenip işlenmediği kolayca meydana çı
karılması mümkün olan bu suçlar hakkında hiç

bir araştırma ve soruşturma yapılmış mıdır? Ya
pıldı ise ne neticeler hâsıl olmuştur? Bu cihetin 
Adalet Bakanlığınca belirtilmesi. 

3. — Ticarethane tabelâlarında Kanuna riayet 
edenlerle etmiyenlerin oranlarının da takribi 
olarak bildirilmesi ve her ne kadar Kanun hük
münü bilmemek mazeret değilse maksat vatan
daşları bir ceza emri vâki karşısında bırakma
mak değil Kanun hükümlerini yerine getirmek 
olduğuna göre radyo ve başka vasıtalarla vatan
daşları uyarmanın Ticaret Bakanılığmca düşü
nülüp düşünülmediği. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı Sayın Ahmet 
Türkel, buyurun. Sorunun yalnız Bakanlığı
nızca nazara alman kısmını cevaplıyacaksınız 
efendim. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa Milletvekili) — Sayın Hidayet Aydı-
ner'in 6762 saydı Türk Ticaret Kanununun 
tatbikiyle ilgili olarak Adalet Bakanlığına 
ve Bakanlığıma yönelttiği sözlü soru önergesi
nin, Bakanlığıma, taallûk eden, 1 ve 3 ncü mad
deleri hakkında cevap arz edeceğim. 

Sayın senatör, ticaret âleminin ilişkilerini 
düzenliyen mevzuubahis kanunun ticaret ün-
vanlariyle alâkalı, 41, 43, 44 ve 48 nci madde-
delcrinc ilgililerce uygun surette hareket 
edilmesini sağlamak yönünden kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren geçen 10 
sene içinde Bakanlığımızca bir hareket, mua
mele veya ikazda bulunup bulunulmadığını, 
bulunulmuş ise bunların neler olduğunu sor
makta, ticarethane tabelâlarında kanuna riayet 
edenlerle etmiyenlerin oranlarının takribi ola
ra bildirilmesini ve bu konuda radyo ve başka 
vasıtalarla vatandaşların uyarılmasının düşü
nülüp düşünülmediğini açıklanmasını istemek
tedir. 

Malûmları olduğu üzere, mevzuubahis ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ge
çen 10 senelik müddet, kanuna intibak ve 
kanunun tatbikatının yerleşmesi bakımından 
ancak yeterli bir devre olarak görülmekte
dir. Diğer taraftan kanunun unvanlara mü-
tallik hükümlerine riayetsizliklerin tesbit edi
lebilmesi için devamlı bir kontrol faaliyetine 
ihtiyaç vardır. Halbuki böyle bir kontrol 
yetkisiyle ancak, kanunun 53 ncü maddesinin 
1 nci fıkrasında belirtilmiş olduğu, veçhile, 
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ifa ettikleri vazife sırasında muttali olduk
ları aykırı halleri ticaret sicilli memurluğuna 
ve Cumhuriyet Savcılığına bildirmek üzere, bü
tün mahkemeler, memurlar, ticaret ve sanayi 
odaları ve noterler vazifeli kılınmışlardır. 
Bu hususun da ticari unvanların tesbit ve 
tescili ve kullanılmasiyle ilgili hükümlere ay
kırı harekette bulunanların takip ve kont
rolünü sağlamaktan uzak olduğu aşikârdır. 
Kaldı ki, böyle bir takip ve kontrolün bütün 
yurtta yapılması mecburiyeti ve bu cihetin de 
güçlüğü , vfızıı kanun tarafından da düşünül
müş olmalı ki, böyle bir kontrol keyfiyetine 
hükümler arasında yer verilmemiştir. 

Kuruluş ve • murakabeleri Bakanlığımıza 
mevdu bulunan anonim, limitet ve kooperatif 

.şirketlerin unvanlarının kanun hükümlerine 
uygun şekilde düzenlenmesi mevzuunda âzami 
dikkat ve çaba sarf edilmektedir. 

Bundan başka, ticaret unvanlarının, umu
mi mahiyette kanuna aykırı olarak kullanıl
dığına dair Bakanlığıma şimdiye kadar ya
pılmış bir müracaat bulunmadığı gibi, gerek tes
cili gerek istimali kanuna aykırı durumda bu
lunan ticari unvanların, adedi bilinmediği ci
hetle bu bakımdan kanuna riayet eden ve et-
miyen firmalar arasında bir orantı kurulma
sına da imkân görülememektedir. 

Bununla beraber, genel olarak kanunun 
anılan hükümlerine riayetin sağlanması bakı
mından odalar birliği, ticaret ve Sanayi odaları 
vasıtasiyle ilgililerin bu konuda uyarılma
ları cihetine gidilecektir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hidayet Aydmer. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S, Ü.) — Efendim, Sayın Ticaret Bakanı ticaret 
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unvanlarının tescili hususundan bahsettiler. Tes
cil ve mevzuatın sözlü sorumla alâkası yoktur. 
Bunların murakabesi zaten Ticaret Bakanlığı sicil 
memurlarınca murakabe edilir. Bu mesele mevzu -
ubahis değildir. Mevzuubahsolan bu müseccel ti
caret sicilinin, ticarethanenin, ticaret müessesesi
nin kapısında herkesin göreceği veçhile asılı bu
lunması, kimin ne ile bu muameleyi yapan adamın 
.'kiminle muamele yaptığı hakkında havalen gör
mesi ve bunların haklarını muhafaza etmesi için 
bu ağır müeyyidenin, tesbit edilen hükmün, 10 
seneden beri tatbik edilmemesinden müştekiyim. 
Ticaret Vekâleti benim noktai nazarıma göre va
zifesini ifa etmemiştir. Bir kere zannediyorum 
ki, Ticaret Vekâletinde müfettişler vardır. Hiç. 
görmüyorlar mı ki, bilmem İstanbul Nakliyat 
Kollektif Şirketi, Radar Kollektif Şirketi. Hal
buki malûmııâliniz kollektif şirketler şahıs şirket
leridir, sermaye şirketleri değildir. Mesul olan, 
muamele yapan şahsın, şahsına itibar edilen şalı
sın orada isminin herkesin göreceği şekilde yazılı 
olması gerekir. Binaenaleyh, Ticaret Vekâleti ge
rek diğer elem ani arı, gerek müfettişleri vasıta
siyle ticarethane tabelâlarının kanuna muvafık 
olup olmadığını şimdiye kadar görmemekte ve 
bunların hakkında ikaz vazifesini yapmamakta
dır. Hattâ icabında müddeiumumiliğe ihbar va-
zifos'ni yapmaması yanlış olmuştur. Bundan son
ra o1 sun bu hükmü kanuninin tatbikini temin 
etmelerini hassaten rica ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'in, ticaret liselerinden mezun olanla
ra devir Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/4-12) 

BAŞKAN — Sayın Onat? Buradalar. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı! Yoklar. Gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

— 403 — 



C. Senatosu B : 66 6 . 6 . 1987 O : 1 

7. — GÖRÜ! 

1. — 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/144; 
Cumhuriyet Senatosu 1/748) (S. Sayısı : 930) 
(1) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerleri
ni alsınlar. Kanunun müzakeresini takibedecek 
olan Komisyon?. (Geliyor sesleri.) Kim geliyor 
efendim?. (Erdoğan Adalı geliyor sesleri, Bütçe 
ve Plân Komisyonundadır, geliyor sesleri.) Ça
ğırın lütfen. Komis^von Başkan ve Sözcüsü Büt
çe ve Plân Komisyonunda bulunduklarından 
kendileri çağınimaktadır. (Geldi sesleri) 

Kanunun müzakeresine başlıyoruz efendim. 
Söz alan arkadaşlarımızın isimlerini ouktuyorum. 

Sayın İhsan Topaloğlu, Sayın Haydar Tunç-
kanat, Sayın Hidayet Aydmer, Sayın Fikret Gün-
doğan, Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Tarık Kemzi 
Baltan, Sayın Hasan Âli Türker, Sayın Fehmi 
Alpaslan, Sayın Sırrı Atalay, Sayın Mahmut Vu
ral. 

Sayın Alpaslan, şahsınız adına mı? 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Bendeniz 

söz istemedim, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Topaloğlu, buyuru
nuz efendim. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, bugün üzerinde 
'konuşulan yeni bir kanun tadili mevzuunda 
'bâzı görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bu
lunuyorum. 

Konu kanunun gerdkçesinde de görüldüğü 
veçhile evvelâ biriket yapmak için T. K. İ. nin 
'toz kömüre olan ihtiyacı ikincisi memleikertin 
kömüre olan ihtiyacı, üçüncüsü de bâzı kömür 
üreticilerinin satışta çeliştikleri güçlük, bunun 
halli için kanunda bir tadil yapılması düşünül
müş, işte şimdi bunun müzakeresini yapıyoruz. 

Şimdi kanaatimizce bu hususlarda böyle ge
çici tedbirler yerine memleketin enerji politiika-

(1) 930 S. Sayılı hasmayazı 1 . 6 . 1967 ta
rihli 65 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

1ÜLEN İŞLER 

ısını uzun vadeli bir plân içerisinde ele almak: 
daha faydalı olur. O zaman göreceğiz ki, belki 
daha ciddî tedbirler almak ve bunun nasıl işle
tileceği hakkında daha yerimde kararlar ver
mek mümkün olur. Linyit konusu tabiî ki, mem
leketimizde bugünkü şartlar içerisinde gelişen 
hıziyle önem taşımaktadır. Sayın Bakanın da 
izah ettiği gibi, linyit ve petrol gün geçtikçe 
artan tüketim hızı ile Türkiye'de tezeğin ve 
odunun yerini almaktadır. Ancak, kanunun ge
tiriliş şekli bu hedefe doğru değil, büyük şehir
lerin yakıt ihtiyacını karşılamak içindir. Bina
enaleyh, bu zaviyeden tetkik etmek lâzım. Da
ha sonra da eğer köylere kadar götürülüp de 
tezeğin yerine ikame edecek olursak, etmeyi 
'düşünürsek, o zaman da başka türlü müşküller
le karşı karşıya kalacağız. 

Şinndi bir defa linyit dediğimiz zaman mem
leketimizde linyitin yerlerini aşağı - yukarı 
tesbit etmek lazım. Bilindiği veçhile linyit 
Anadolu'nun Batı kısmında, Ege mmtakasında, 
Trakya'da bol bol bulunmaktadır. Doıdurga ve 
Havza mmitakaısında bir miktar linyit vardır, 
Bolu'da vardır. Bunun dışında diğer kısımlar
da bulunan linyit miktarı önemli sayılmayabi
lir. Rezervleri milyon tonun üzerine çıkan pek 
az linyit vaadi r. Bunun tüm rezervi memleketi
mizde tesfcit edilen 600 milyon ton civarındadır, 
bunun da yüzde 30 uman 'toprak altında kalaca
ğını düşünürsek bütün linyitimizin miktarı 400 
milyon ton civarındadır. Bu böyle olunca bir 
enerji politikası içerisinde bu linyitlerin iyi de
ğerlendirmesi lâzımgeldiğini kabul etmek gere
kir. 

Linyit bilindiği veçıhile yalnız yakıt maddesi 
değil, aynı zamanda bir sanayi ham maddesi
dir, ve zamanla dünya da gelişimine bakacak 
olursak sanayimizin de, istikbalde bir kayna
ğını teşkil edeceğe benzer. Memleketimizde 
şimdiki azot sanayii linyit tesisleri üzerine ku
rulmuştur. 

Şimdi getirilen bu teklifi elimize alacak 
olursak neye, hangi gayeye bizi götürecektir? 

| Bunun müzakeresini, münakaşasını bir mik-
! tar yapalım. Kanımızda bu işin esaslı bir şe-- -

kilde halli, tevzii işlerinin böyle temel ve hâ-
! kim tepeler olarak kabul edeceğimiz enerji po-
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litikasmda bunun devlet elinde 'bulunmasıdır. 
Devlet elimde ıbulundurulmazsa o zaman linyit is
tihsalini, üretimini ve tevziini bugünkü karma 
ekonomi içerisinde istihsali yapanın tevzi ötme
si gerekir, Çünlkü, devlet müesseseleri bunların 
doğuracağı rizikoları üzerine alarak esasen 
ıkâr etmiyen bir müessese olan TKİ nin üzeri
ne 'daha fazla bir yük yüklemek doğru olmaz. 
Geçen toplantıda sayın balkana sordum, mese
lâ avans vermelk konusu, bir yoldur. Bu kanun 
kabul edilip tatlbiık edilecelk olursa birçoik ma
denciler TKİ den avans istiyecelk duruma gele
ceklerdir. Birçoik madenciler çıkaramadıkları 
Ikömürü çıkarmak için yardım talebimde bulu
nacaklardır. Talimaitnamede ne gibi hükümler 
olursa olsun talepler muhakkak iki TKİ yi da
ha da zor duruma siolkaca/ktır. 

Esasen TKİ, bildiğim kadar, kârlı olarak 
yaptığı iş yalnız Garp linyitleridir, yani linyit 
satışlarından kâr eder. Taş kömürü ocakları 
kâr getirmeyen Ikısmidır. Son iki seneiden beri 
artan bir zarar içerisindedir. Yani TKİ satış 
imkânlarına sahipse kendi ocaklarından çıka
rabileceği linyiti pekâlâ satabilir. Âzami satış 
kapasitesi varsa onu kemdi kömürlerini satması 
için kullanmasında TKİ bakımından fayda var
dır. Yani, başkalarının malını satmaktansa ev
velâ kendi malını satmalıdır. 

İkincisi, demin de söylediğim gibi, Devlet 
elinde olduğu zaman, burada sayın komisyon 
sözcüsü 30 milyar liradan bahsetti. Herhalde 
bu 30 milyonluk rezerv hesaplarıdır. Bunun 
100 liradan bir hesaibı yapılmış olsa gerek. 
Anayasaya göre, bildiğim kadar, yeraltı ser
vetleri Devletin t a samı fundadır. Bugün elin
de ruhsatname 'bulunan her vatandaşın yer al
tındaki servetlerini eğer lüzum olursa Devlet
leştirmek lâzımgeliree, almaya kalkarsak ki 
o vatandaş en ufak bir masraf dahi yapmamış
tır. Bu tabiî çılkar bir yol değil, bumun başlka 
yolları olması gerekir, yani yeraltında bulu
nan madenlerin değeri şudur, ben bu kadar pa
ra ödiyeceğim Bu o zaman kanaatimce Ana
yasanın 9 ncu maddesi ile bir tezat teşkil eder. 
Bu gibi madenlerin devletleştirilmesinde esas 
şahıs veya şirk etin veya her kiminse oraya 
yaptığı masrafı düşünmek de doğru olur dü
şüncesindeyim . 

Şimdi bu kanun çıktığı zaman T. K. İ. ev
velâ kolk imalâtında Ikömür tozu kullanacağını 
ileri sürüyor, gerekçede taşkömürü tozu yerine. 
Onun yanıbaşmda kok yapmak için yüzde 10 
una kadar da zannederim zift 'karıştırması lâ
zımdır. Esasen bu üretimde büyük bir mikyası 
bulmaz. Kömür tozlarını bilmem ama kendi iş
letmelerinde kâfi. miktarda okluğu (kanısında
yım. Yani ıkömür tozu almak için kanunda tadi
lât yapmak bana biraz garip geldi. 

İkincisi, özel teşebbüs tabiîdir ki, satışımda, 
naklinde müşkilât çektiği kömürü kendine ge
tireceği zararları hir devlet müessesesine yük
lemek istiyebilir. 

Onun için bunların çok dikkatli üzerinde 
durmak lâzım ve bu kanunda bunlar kabul 
edilmiyerek mahzurun ortadan kaldırılması ge
rekir. Yani, biz bugün bunu kabul ettiğimiz 
zaman yarın göreceksiniz idareciler birtakım 
dedikodular ve zan altında kalacaklar. Efen
dim, filânın kömürü alındı, benim kömürüm 
alınmadı, iddiaları ortaya çıkacak ve neticede 
müessese yıpranacaktır. Ve bunun vebalini 
de bu kanunu çıkaranlar taşıyacaktır. 

Şimdi peki, bu hal karşısında ne yapmalı? 
Linyit konusunda Sayın Bakanın da söyle
diği gibi özel teşebbüs 1,5 milyon ton istih
sal yapmaktadır. 1,5 milyon ton, İkinci Beş 
Yıllık Plânda rakam verilmemekle beraber bir 
hayli de artması mümkün. Yani, 8,5 milyon 
tona varacak olan 1972 de ki, üretim içerisin
de belki 3 milyon tonunu özel teşebbüs elde 
edecektir. Bunun değerini alacak olursak 100 
liradan hesaplarsak 300 milyon, bugün 150 
milyon liralık bir satış imkânı var. 150 mil
yonluk satış yapma imkânına sahibolan özel 
teşebbüs pekâlâ yanyana gelip bir teşkilât 
kurarak kendi işini kendisi görebilir yani kö
mürü muhakkak TKİ elinden satmak ka
nunca şart değildir ve bu yol bugün iktidar
da bulunan partinin de görüşlerine daha uy
gun olur kanaatindeyim. Devleti her hangi bir 
zarara sokacak bir teşebbüs ihtimalini dahi 
görsek tedbir alarak, almaktansa özel teşeb
büsü kendi yağıyla kavurmayı ve teşvik et
meyi, kredi yoliyle teşvik etmeyi daha mü
nasip görürüm. Onun için bu kanunu sayın 
senatörlerin kabul etmemesini istirham edece
ğim. Bu suretle memleketimizde belki kö-
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mür ve enerji politikasına yeni birtakım yol
lar açılması imkânı da doğmuş olur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, buyurunuz. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa

yın senatörler, bu kanunla enerji ve yakıt 
politikamızda hangi müşkülün çözülmesi is
tendiği açıkça bilinmemektedir. Ben tasarı
nın gerekçesinde ve bilhassa Sayın Bakanın 
bundan evvelki oturumda yapmış olduğu 
konuşmada ileri sürdüğü gerekçeleri eleştir
mek suretiyle bu kanunun düşünülenleri halle-
demiyeeeğini belirtmeye çalışacağım. 

Komisyon sözcüsü bu hususta teknik bir 
bilgi veremedi maalesef, bu bakımdan ko
misyon sözcüsünün açıklamalarına her hangi 
bir temas burada pek mümkün olmıyacak. 

Kanunun gerekçesine göre «Kurumun çı
kardığı kömürlerin ihtiyaca yetmediği ve bü
yük şehirlerdeki yakıt sıkıntısının halli için 
özel sektör elindeki kömürlerin TKÎ tara
fından satmalınarak depolanması ve pazar-
lanması öngörülmektedir.» 

Sayın Bakan da şöyle özetlemiştir, «Artan 
enerji ihtiyacını karşılamak, tezek yakınımı 
önlemek, orman kıyımını önlemek, yeni iş sa
haları açmak, özel teşebbüsü desteklemek.» 

Şimdi bunlara teker teker temas edeyim. Ön
ce tasarının gerekçesinde ileri sürülen hususlara 
değinmek istiyorum. Kurumun çıkardığı kömür
lerin ihtiyaca yetmediği, bu bir gerçek. Türki
ye'de linyit kömürü ve yakıtı ve bilhassa büyük 
şehirlerdeki enerji bakımından ısınma ihtiyacını 
temin bakımından pek yeterli görünmemektedir. 
Bilhassa kalorisi düşüktür, üstelik şehirlerin ha
vasını pisletmektedir ve bunun için de Hükümet 
birtakım tedbirlere başvurmaktadır. Aynı zaman
da muhafazası ve depolanması da yazdan olacağı 
için muayyen bir seviyeyi aştıktan sonra büyük 
bir riski icabettirm ektedir. Yani yangın çıkar, 
veyahut da elde kalırsa toz olmaktadır. Eğer 
enerji problemi kömürle çözülmek isteniyorsa 
Kurumun elinde mevcudolan taş kömürünün 3 
milyon tondan milyarlarca yatırımlar yapmak su
retiyle dahi 4,6 milyon tona ancak çıkarılabilmiş
tir. Bunun daha fazla artırılması suretiyle bu iyi 
kömürün yanışı devamlıdır, kalorisi yüksektir. 
Bu maksatla kullanılmasında büyük faydalar var
dır. Yeni iş sahalarının açılmasına ve aynı zaman

da Kurumun kararlarının da azaltılmasına yar
dım edecektir. Bu hususun da teşviki daha mâ
kul olur kanısındayım. 

Özel sektördeki linyitlerin satmalımp depo 
edilmesi ve pazarlanmasi: Türkiye'de arkadaşla
rım 30 - 35 aded linyitçi var. Bunların da istih
salleri Sayın Topaloğlu'nun da söylediği gibi, ge
rekçede de var, 1,5 milyon ton. Büyük şehirlerde 
kömür sıkıntısı fazladır, bunlann iyi kaliteli 
olanları süratle satılmaktadır. 

Depolama işine gelince, bilhassa Yenimahalle'
ye giderken eğer dikkat etmişseniz T. K. İ. nin 
kömür depolarının biraz ilerisinde özel teşebbüsün 
kömür depoları da vardır. Bu, sadece etrafı tel 
çitle çevrilmiş toprak araziden başka bir şey de
ğildir. Bu bakımdan böyle depolama işi öyle bü
yütüldüğü kadar, söylendiği kadar, mübalâğa 
edildiği kadar mühim önemli bir şey değildir. 

Şimdi Kurum bunları depolayrp pazaıiıyaca-
ğma göre bu kömürleri çıkaranların, yani özel 
teşebbüsün, rizkli olan bu kömürlerin depolan
masını ve finansmanını ne 3rapılmaktadır? Dev
let üzerine almaktadır, bunu İktisadi Devlet Te
şebbüsü üzerine almaktadır. Acaba Devlet rizki 
daha az olan diğer madenlerin bu şekilde depo
lanmasında ve pazarlanmasmda acaba aynı ted
birlere başvuracak mıdır? Bu hususun da Hükü
metten bilhassa açıklanmasını rica ederiz. 

Şimdi iyi kömür süratle satıldığına göre ve 
bunların da çoğu Batı bölgesinde bulunduğuna 
göre büyük şehirlere yakındır ve bunların yol 
bakımından bir güçlüğü de yoktur, satılmaktadır. 
Geriye ne kalmaktadır? Toz kömür kalmaktadır. 
Toz kömür de sanayide kullanılmaktadır, tuğla 
ocaklarında ve sairede sanayi hammaddesi olarak 
kullanılmaktadır, geriye ne kalıyor? Kalitesi dü
şük, alıcısı olmıyan ve aynı zamanda stoku yete
ri kadar fazla olmıyan yani, briket ve kok yapı
mına müsaidolmıyan miktarda bir kömür, yani 
ekonomik olarak bunların yapılmasına elverişli 
olmıyan bir miktar kalmaktadır. 

Şimdi uyuglamada bu iş nasıl yürüyecektir? 
T. K. İ. bu kömürleri satmalacaktır. Yani evsa
fı düşük kömürler T. K. İ. tarafından satmalm-
dıktan sonra halka satılmasında kötü kaliteli kö
mürü halk almıyacaktır. Almıyacağı için konten
janla verilmektedir bildiğiniz gibi. Evi apart
manı için bir vatandaşın 20 ton, 50 ton linyit kö
mürü kontenjanı varsa, bu linyit kontenjanı na
sıl verilecektir? Denilecektir ki; size 15 ton yi-
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kanmış Soma linyitlerinden vereceğim, 5 tonu da 
şu toz kömürlerden almak mecburiyetindesin. 

Arkadaşlar bu, düpedüz üç, beş özel teşebbüsü 
koruyacağım diye vatandaşa evsafı düşük kömü
rü satmaktan başka daha ileri bir mâna ifade 
etmez. Evet, öyledir. Her halde kömür almıya 
Sayın Bakan teşrif ederlerse, apartmanlarına ve
ya kendi ihtiyaçları için, göreceklerdir. Kömürle
rin orada nasıl verildiğini, tozların nasıl verildi
ğini göreceklerdir. 

Sayın Bakan buyuruyor ki, bu linyitin köy
lerde veyahut şehirlerde kullanılmasını artırmak 
suretiyle tezek yakınımı ve ormanın tahribatını 
önliyeceğiz buyurdular. İyi bir temenni, fakat 
gerçek böyle mi? 

Arkadaşlar tezek, köylerde bedava bir yakıt
tır. Odun da kısmen bedava bir yakıttır. Çünkü 
köylü ormandan bedava olarak odun ihtiyacını 
karşılar. Şimdi köylünün gelirini artırmadan, bir 
yerden köylüye ayrı bir gelir kaynağı temin 
etmeden tonu 100 liraya veyahut 150 liradan se
nelik birkaç ton ihtiyacını nereden karşılıyacak-
smız? Bu alma gücünü, bunu satmalma gücünü 
köylü nasıl kazanacak? Karşıda bedava yakıt var, 
tezek bedava yakıt. Malûm olduğu üzere yazdar, 
depo edip kuruturlar, üzerini sıvarlar, kışın da 
oradan istifade ederler. Bu bedava yakıttır. Bu 
bedava yakıt yerine paralı yakıtı ikame edebil
mek için köylünün satmalma gücünü nasıl artı
racaksınız? Sonra kendisine sobayı nasıl aldıra
caksınız? Tedarik edeceksiniz? Bunlar köylünün 
gelirini artırmakla mümkün olur, yoksa bu şekil
de söylenmekle köylü, ne tezeği yakmaktan vaz
geçer, ne ormanı tahripten vazgeçer, ne de linyi
ti oraya götürüp satmak mümkün olabilir. Linyi
ti oralara kadar götürmek için acaba T. K. İ. 
Teşkilâtında bir genişleme yapacak mıdır? Köy
lere kadar bunu ulaştırabilmek için, tevzi edebil
mek için yeni bir teşkilât kuracak mıdır? Bunla: 
da hepsi cevap verilmesi lâzım gelen sorulardır. 

Muhterem arkadaşlarım, görülüyor ki, bu önü
müze getirilen kanun ne özel teşebbüsü destekle
mekte gerçek anlamı ile, ne de halka bir faydası 
dokunacak ve ne de sözde iş sahası açacak, yen 
iş sahaları açacak mahiyette değildir. Özel te 
teşebbüsün çalıştırdığı linyit ocaklarında toprak
tan almanın çok azı dahi Etibank tarafından 
toprağa verilememektedir arkadaşlar. Orada ça 
lışma şartları o kadar iptidaidir ki, orada çalışan 

insanlar o kadar kötü bir durumda çalışmaktadır
lar ki, bunların sağlık durumları her zaman tehli
kededir ve bunlar kontroldan da uzaktır. Sık sık 
hayatları tehlikeye girmektedir, hayatını kaybe
denler her gün çoğalmaktadır. Bu durum karşı
sında bu gerekçelerin gerçeklerle çelişme halinde 
olduğunu belirttikten sonra biz daha evvelce bu 
kanunun reddi hakkında verilen önergeye katılı
yoruz. Beni dinlediğiniz için hepinizi saygı ile se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Aydıner. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Muhterem arkadaşlar, bir meseleyi hal 
için basite irca etmek lâzımgelir. Basite irca için 
de içinde yaşanılan realiteleri göstermek ve anlat
mak lâzımdır. Bir realite olarak bir kömür müs
tehliki olarak başımdan geçen hâdiseyi anlataca
ğım ve neticeleri ona göre değerlendirmenizi rica 
edeceğim. 

Binam için 30 ton linyit aldım, kış sebebi ile 
vetişmedi, 5 ton daha aldım o da yetişmedi yine 
alacak oldum, bir ilân gördüm. Diyor ki, «Zon
guldak ayarında 5 bin bilmem ne kadar kaloriyi 
haiz ve diğer müesseselerin sattığı bedelden de 
10 lira noksanına kömür satıyorum.» Bu ilânı al
dım, İstanbul'da Kömür Müessesesi Müdürüne 
gittim ve dedim ki, bak sizden 50 lira noksaniyle 
sizin vereceğiniz kömürden daha iyi bir kömürü 
satacakmış bu adam ben buna gidip alacağım. 
Dedi ki, «Yanlış yere gidiyorsun, aldatılacaksın, 
bu kömür iyi değildir.» Ben de dedim ki, hayır 
madem ki, bir özel teşebbüstür, millî bir müesse
sedir bir tecrübe yapayım... Gittim, kışın son gün
leri idi zaten 3 ton kömür aldım. Ucuz dedikleri 
kömürün tonunu 160 liradan verdiler ve kendi 
vasıtamla getirdim. Hafta sonu İstanbul'a dön
düğüm zaman hava bozulmuş kömür yakacak ol
muşlar, bu kömür yanmamış. Hani bu Zongul-
lak ayarında kömürdü? Ve 50 lira noksaniyle ve-
•eceklerdi güya. Efendim, bir kere arkadaşlar 
su noktada zühul ediyorlar ki, bu cebri değil, ih
tiyaridir. Müessese işine gelirse alacak, satıcı işi-
ıc gelirse verecek. Binaenaleyh, ihtiyari bir hü
rüm üzerinde bu kadar titizlikle durmaya lüzum 
•ok. Benim biraz önce arz ettiğim misalde görül-
lüğü gibi o satmalma müessesesi o kötü kömür-
'eri alacak değildir. Vatandaşın aldanmaması 
cin o kömürün evsafını bilerek alacaklar. Benim 

o evsafı tâyin edecek teşkilâtım yok. O kömürün 
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evsafını o bilir. Bu müessese, elbette, vatanda
şın aldanmaması için iyi kömürü alacak. Namus
lu taciri, namuslu müstahsili himaye edecek. Yok
sa en kötü kömürü alıp da yutup da ona buna 
zorla satacak değildir bu müessese. Sayın To-
paloğlu buyurdular ki, biz bunu böyle yapmıya-
lım, bu kanunu reddedelim de bunlar birleşip 
bir teşkilât kursunlar. Bu kadar kömür müstah
silinin bir teşkilât altında toplanmasına imkân 
yok. Demin arz ettim, Ticaret Kanunu ile çok 
meşgul oldum. Bizim memlekette ticari müessese
ler, bankalardan başka, iyi çalışamamıştır. İyi 
kurulmuş, iyi işlemiş müesseseler yok maalesef. 
Bütün Türkiye'deki linyit müstahsili arını bir teş
kilât altında toplayıp da bir makanizma kuracak
sın. Buna imkân ve ihtimal yok zaten. Madem ki, 
resmî müesseselerimizin istihsali kâfi gelmiyor, 
hariçte iyi kömür vardır onu almaktan niçin me-
nediyoruz? Yani şu meşhur sözü hatırlatıyor : 
«Un var, yağ var, şeker var, niçin helva yapmı
yoruz!» Vatandaş kömür müesseselerine itimat 
ediyor. «Sen evsafını, kalorisini daha iyi bilirsin» 
diyor. Hayır, beni dolandıran adamlar gibi vatan
daşa toz vereceksin. Bu olmaz. Sonra, bence, 
küçük teşebbüsleri himaye etmek lâzımgelir. Her 
büyük, bir küçükten büyür. Onun için namusu 
ile çalışan, iyi istihsal yapan, vatandaşı aidatını -
yan evsafı hakkında yanlış malûmat vermiyen 
müteşebbisleri bu müessesenin himaye etmesi mâ
kuldür, doğrudur. Kömür gelişigüzel 5 - 10 met
rekare yere dolduruverilen bir meta değildir. Bu
nun muhafazası geniş yer ister. Arkadaşımın de
diği Yenimahalle'deki gibi İstanbul'da bir depo 
tutmak binlerce liraya mütevakkıftır. Bunun ta
şınması bir gailedir, götürülmesi bir gailedir. Hu
susi teşebbüsten kömür aldığınız zaman hangi 
şartlarla hangi hâdiselerle karşılaşacağınızı tah
min edemezsiniz. Resmî müessese elbette bunun 

doğrusunu yapar ve doğrusunu yapması lâzımge
lir. Yapmazsa murakabe elimizdedir. Binaenaleyh, 
tutup da elimizde teminat olan bir müesseseyi im
kânından mahrum etmek yanlışların en kabadayı-
sıdır. Onun için bunda suiistimal yoktur ve suiis
timal edileceğini tahmin etmiyorum, murakabe 
edebiliriz. Böyle hayırlı işlerde suiistimal olabi
lir diye reddetmek doğru şey değildir. Rica edi
yorum buna müspet rey kullanınız. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Gündoğan, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım, geçen oturumda bu kanun 
üzerinde mensub olduğum parti grupunun gö
rüşlerini etraflıca arz ve izah etmiştim ve 
özetle bu kanun Isdarına ne ekonomik, ne 
sosyal ve ne de reel her hangi bir zorunlu
luk bulunmadığını ifade etmiştim. Ve yine 
sözlerime bu kanunu getiren Hükümetin men-

subolduğu partinin ekonomi - politiği itiba
riyle bir çelişme halinde bulunduğunu arz et
miştim. Filhakika Hükümetin dayandığı par
tinin ekonomi - politiğini bugün Türkiye'de bil-
miyen kimse yoktur. Daha ziyade özel sek
törün ekonomik hayata hâkim olmasını isti-
yen bir ekonomi - politik anlayışı içindedirler. 
Ama getirdikleri kanunun bu umumi anlayış
ları, bu dünya görüşleri bu ekonomi politik 
anlayışlariyle çelişki halinde bulunduğunu 
ifade ettiğim zaman bu kürsüden bana cevap 
vermek lûtfunda bulunan sayın arkadaşım 
İskender Cenap Ege biraz şiddetlice hitabet
tiler. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, lütfen bir 
dakikanızı rica edeceğim. Sayın Ege komisyon 
adına konuşmuşlardı. Komisyon görüşünün 
dışına çıktıkları için de Riyaset müdahale 
etmişti ve mesele kapanmıştır. Lütfen yeni bir 
müdahaleyi celbetmiyecek şekilde konuşmama
nızı rica edeceğim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (Devamla) — Tabiî Başkanım, hiç şüp
heniz olmasın, buna dikkat edeceğim. Onu, 
o konuşmayı, Muhterem Başkanımız şiraze-
sine kendileri müdahale ile koydular ama bunu 
takiben Sayşn Bakanın bu kürsüden ifa
de ettiği birtakım fikirler, bizim Hükü
metin mensubolduğu partinin inandığı eko
nomi - politik ile, programiyle, bu ka
nun çelişki halinde bulunmadığı yolundaki 
beyanları, fikirleri kanaatimizce bir yanlışlık 
eseridir. En iyi tabiriyle Bakan yanılmışlardır. 
Çünkü bu kanunu çıkarmak için dayandık
larını söyledikleri Hükümet programının 23 ncü 
sayfasında bu kanunu getirmek değil, ak
sine Türkiye'de kömür işletmeciliği ve kö
mür ekstrasyonu mevzuunda daha liberal, 
daha serbest, daha özel teşebbüsçü, özel gi
rişimci bir tutumun izleneceği yazılıdır. Bi-
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naenaieyh, Bakanın, bu kanunu Hükümet prog
ramına uygun olarak getirdik, demelerindeki 
çelişki, şimdi okuyacağım cümlerlerle açıkça 
meydana çıkacaktır. Bakan hakikaten Hükü
met programı ile çelişki halindedir. Birkaç 
numunesini vereyim : 

Hükümet programında iMaden mevzuatımı-
zı ve tatbikatını asrımızın huikulk, iktisat, işlet
mecilik, ticaret ve sanayi anlayışına uygun ha
le getirmek şarttır,» cümlesi vardır. Muhterem 
Bakan benim bu Hükümet programını okuma
dığımı zannederek bana demişlerdi ki, -ofcusa-
lardı görürlerdi. Halbuki bir hüsnü teısadüf 
Hükümet programının tenkidinde de berildeniz 
görevlendirilmiş olduğum için bunu okumuş 
bulunuyordum. 

Şimdi muhterem Baikana ben bir sual tevcih 
edeceğim: Maden mevızua/tmın tatlbükatını asrı
mızın huikulk ve iktisat, işletmecilik, ticaret ve 
sanayi anlayışına uygun hale getirmek şartı 
linyit kömürlerini istihsal eden kimselerin kö
mürlerine evsafı, çıkarıldıkları yer, pazara 
uzaklıkları, meskûn yere uzaklıkları ne olunsa 
olsun bunu Devlet eliyle almak mıdır? Modern 
işletmecilik, ticaret anlayışı bu mudur, Adalet 
Partisinin liberal görüşü 'bu mudur? Öylesine 
açıktır ki, bu ifade, muhterem Bakanın buna 
dayanarak bu kanunu getirdik demelerindeki 
çelişki aşikârdır. Bir ıbaşlka cümle var yine 
programda; «maden sahasında süra't, emniyet 
ve serbest rekabet sağlanarak, devamlılık, çe
şitli kolaylıklar temin edilerek ve ilgililere her 
türlü bilgi hazırlanarak bu iş yürütülecektir», 
deniyor. Serbest rekabet dedikleri zaman Sa
yın Baıkan acaba linyit isltihsalcilerinin tek bir 
alıcıya muhtaç ve medbur bırakılmalarını mı 
anlıyorlar, yoksa piyasa ismi ile anılan ve ka
nunları kendi içinde tekevvün eden bir pa>zarı 
mı anlıyorlar? Bu aşikâr bir çelişkidir. Getiri
len kanun piyasa ve serbest rekabet imkânları
nı küllühum celbetmektedir. Bir başka bölüm
de yine Sayın Bakan kendi programiyle çelişki 
haline düşmektedirler. «Kömür meselesi özel
likle ele alınarak kötü işletmecilik önlenecek, 
yetersiz küçük işletmeler yerine yüksek randı
manlı ve kapasiteli modern işletmeler ikame 
edilecektir» deniyor. Simidi muihiterem arka
daşlarım, ekonomi âlimi olmaya ihtiyaç yok, o 
kadar açık ve seçik 'bir lisanla yazılmış bir 

programda eğer işletmeler küçüklükten kurta
rılmak, kötü işletmecilik derdinden âri kılın
mak, yüksek randıman ve kapasiteye ulaştırıl
mak isteniyorsa o takdirde o işletmelere ikti-
saden kendine has kanunlarını taltıbik etmek zo
runluluğu varıdır. Aksi takdirde o işletmeler ha
zır pazarları mevcut ise ne büyürler, ne kapa
sitelerini artırırlar, ne de yüksek randıman 
için çaba ısarfederler. Benim çıkaracağım her 
şeyi hazır alıcı varsa ne diye işletmemi büyü-
yüteyim, randımanımı artıracak tedbirleri ala
yım, modernizasyona gideyim, kaliteyi yüksel
teyim. Bir Hükümet programındaki bir cümle 
muhterem bakanın getirdikleri kanunla tam 
bir çelişki halindedir. Yine linyit konusunda 
«çeşitli yönleriyle ilgilenilecek, yatakların iş
letilmesi, istihsalin kullanılmasında yeni esas
lar ve teknikler getirilecektir» 'diyor program. 

Muhterem arkadaşlarım, devlet eliyle ha
zır pazar temin etmenin teknik olduğunu ben 
yeni anlamaya başladım. Eğer Türkiye'de eko
nomi teknik diye her hangi bir isıtihsalciye 
Devlet eliyle hazır pazar bulmak teknik ise 
bunu bütün dünyaya duyurmamız lâzım. O za
man hiç kimse zarar etmez, hiç bir işletme ken
dini ekonomik kanunlara tâbi tutmaz. Hiçbir 
işletme büyümenin, randıman ela evsafta iyileş
menin yolunu tutmaz. Bu teknik dedikleri şey, 
hiç şüphe yok ki, bir serbest pazar ortamında 
teşekkül edecek fiyat, rekabet, işletmecilik ve 
diğer ekonomik esasların, bilhassa rnaşinizmin, 
otomasyonun vesaire vesairenin getirilmesi de
mektir. Teknik, hazır pazar yaratmak demek 
değildir. 

Muhterem arkadaşlar, böylece Hükümet 
programında, muhterem Balkanın mensıubolldu-
ğu Hükümetin programında yazılı esaslar, ken
disinin bu kürsüden ifadeleriyle açık bir çelişki 
halinde okumakla kalmıyor ve bu kanun bu 
yüzden zayıflıyor. Bir de Muhterem Bakan di
yor ki, kömür darlığı vardır Türkiye'de. Bu 
takdirde ihtiyaç, talep var demektir. Talebolan 
yerde arz kendiliğinden . harekete gelir. Arz 
istihsal demektir, öyle ise kömür darlığı olan 
bir memlekette özel teşebbüs bu darlıktan bil
istifade arzı çoğaltacaktır, arzı çoğaltırken 
kaliteyi çoğaltacaktır, rekabete girecektir ve 
binaenaleyh, Türk ekonomisine şimdi bu ka
nunla yapılmak istendiği gibi menfi etki de-
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ğil, müspet etki yapacaktır.. Niye mâni olu
yoruz özel teşebbüsün kârlılığına? Niçin özel 
teşebbüsün sermaye birikimine, kıymet yarat
masına mâni oluyorsunuz? Niçin? Madem talep 
var, madem darlık var... Ha, olabilir; bizim 
memleketimizin başından geçtiği gibi sürplü 
maddesi haline gelir bu kömür, birçok yerler
den, birçok bakımlardan da bağlı oluruz bir
çok ülkelere ekonomik durumumuz itibariyle. O 
adam gelir karşımıza dikilir; pazarlık gücü
müz olmadığı için bunu sana veririm ama 
sürplü maddesi olan şunu da alman şartiyle... 
Amenna, onu geçirdik, yaşadık ve yaşıyoruz. 
Ama burada kömür bir sürplü maddesi halin
de değil, aksine darlığı ve kıtlığı çekilen bir 
madde halinde. O takdirde özel teşebbüsün 
kârlılığına niye mâni olmaya kalkıyorsunuz? 
Ne hakkınız var buna? Bu, Devletçilik de
mek değil midir? Bu bilmem ne «izm» e kay
mak değil midir? Bu size değil, olsa olsa siz
den başkalarına has bir düşüncedir. Bunu 
ifade etmek isterim. Tek bir alıcı oluyor. 
T. K. î., pazar tahdidi yapılıyor, ister misiniz 
aklıma gelmiyor serbest rekabeti cel'bedici 
bir alıcı durumuna gelsin T. K. I. O takdirde 
serbest müteşebbisin başka yerlere kömür sat
ması zorlaşmasın. Mümkün, belki diyeceklerdir 
ki, T. K. I. istediği kadar kömür alacak. O 
takdirde mantık şunu icabettirir, kanunla, 
Devlet parası ile, millet parası ile kurul
muş bir teşekküle cebren kömüı aldıracağınız 
yerde o teşekkül, varsa böyle kömür alıcı 
bir teşekkül, dağ gibi teşekkül o teşekkül eğer ihti
yaç görüyorsa, ihtiyacı varsa kendi kapasitesini 
doldurmak istiyorsa gider o serbest teşebbüsten 
yani serbest kömür istihsal edenden kendi alır, 
ekonominin, serbest piyasanın, serbest ticaretin 
kaidelerine uyarak talebi varsa gider alır, Ah
met, Mehmet, Hasan, Hüseyin binlerce ton.. 
Mâni yoktur. Demek ki, şimdi bir tek mües
seseyi tek alıcı haline getirmek bir başka mâ
nada; menfi mânada âdeta serbest teşebbüsün, 
serbest girişimciliğin, özel girişimciliğin, aley
hine bir durum yaratmak demektir. So
rarım arkadaşlarım; bir malın pazarı hazır 
olursa bunun kalitesinde düzelme olur diye 
bir ekonomik hâdise biliyor musunuz? Kapita
list dedikleri, özel girişimci dedikleri, liberal 
dedikleri ekonominin anakanunu hep bilirsi
niz ki, rekabet üzerine müessestir. Rekabet ise 

istihsalde rekabet değildir, satışta rekabettir. 
Bir malın satışında rekabet olur, istihsalinde 
rekor olur. 

Bir malın istihsalinde rekabet ki, kapitalist 
ekonominin liberal ekonominin, özel girişimci 
enonominin anamotorudur,, götürücüsü dür, 
sürükleyicisidir. O takdirde kalitenin düzel
mesi için rekabetin olması lâzımdır. Yani pa
zarda herkes malını alıcıya beğendirmek du
rumunda olması lâzım. Şimdi siz serbest bir 
pazar, daha doğrusu mutlak bir pazar, garan
tili bir pazar hercebat -1 âbad kömür alacak 
bir pazar yaratırsanız serbest rekabet kaidesi
ni ortadan kaldırırsınız, bundan dolayı da o 
serbest rekabet yüzünden husule gelecek bir 
sürü ekonomik iyilikleri peşinen ortadan kal
dırmış olursunuz? Kaliteyi düzeltmek imkâ
nını ortadan kaldırmış olursunuz, fiyat düş
melerini ortadan kaldırırsınız? Bunlar artık 
serbest rekabet ekonomisinin, özel teşebbüs 
ekonomisinin anakuralıdır. Bunu niye Türk 
ekonomisine reva görürsünüz? Niçin Türk 
ekonomisini bu j ü k altına almrsmız? Bu iti-
baıla şayet samimî olarak ben bir kapitalist, 
özel girişimci liberal ekonominin mutlak su
rette karma olmıyarak taraftarlısı olsam bu 
kanuna aleyhte rey verirdim. Rekabeti önlü
yor rekabetten doğacak binbir muhassenatı kal
dırıyor derim ve ekonomimi bu lüzumsuz tah
ditten kurtarırım. 

Pekâlâ bir de kârlılık ve verimlilik ilkele
rine bağlı Türkiye Kömür İşletmelerinin bu 
zorla gşağı - yukarı kömür alma yüzünden za
rar ettiği zaman zararını gelip burada bu 
kürsüde işte efendim Devletçilik budur, Dev
let işletmeciliği budur diye ifadeye kalkı
şırsanız biz bu memleketin çocukları olarak 
şu anda Parlâmentoda vazifeli olarak, yarın bil
mem nerede kimden bunun, neden böyle ol
duğunun hesabını soracağız? Niçin bunu yap
maya kendinizde hak görüyorsunuz diye kim
den sn al soracağız? 440 sayılı Kanun çıkarır
sınız, Türkiye ekonomisinde kaynak yara
tıcı en büyük kesim olarak İktisadi Devlet 
Teşebbüslerini tasarrufa sevk etmek için on
ları yepyeni bir ekonomik kaideye bağlarsı
nız, kârlılık ve verimlilik kaidesine bağlarsı
nız, ondan sonra o teşebbüslerin kârlı ve 
verimli olmasını önleyecek her türlü tedbiri 
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getirirsiniz ve ondan sonra karşısına geçip, 
Devlet işletmeciliği budur, kârlı olamaz, 
dersiniz bu olmaz arkadaşlar. Bu hakikaten 
bir ekonomide ciddî ama ciddî bir siyasi mü
dahale demektir. Ekonomiler siyasi müda
halelerle idare edilemez derim ben, karma 
ekonomiye taraftarı olmama rağmen, çünkü 
ekonomilerin kendilerine has kanunları hangi 
sisteme, hangi biçim ekonomiye tabi olursa
nız olunuz mutlaka işler. Bu ekonomide de 
böyledir, karma ekonomide de böyledir, bilmem 
neyist ekonomide de her yerde böyledir. Bu 
ekonomi kanunları fizik kanunları gibidir. 
ismini değiştirmekle, fiziğe hikmet dendiği za
man kanunlar ne ise, Arşimet Kanunu ne ise, 
hikmete fizik dendiği zaman da Arşimet Kanu
nu aynıdır. 

Bu itibarla, siz ekonominin şu ve bu şekline 
siyasi müdahalelerle kendi iç mantığını, iç ka
nunlarını bozmaya kalkarsanız o memleketin 
ekonomisine fayda değil zarar getirmiş olur
sunuz ve hele Türkiye gibi özel bir durumu 
olan memlekette büyük bir kesim, büyük bir 
kaynak, bir istihsal bölümü olan iktisadi Dev
let Teşekküllerinin kârlılık ve verimlilik esas
larına göre çalışmasını ve munzam kaynak ya
ratıp isltenen yatırımları yapmasını öngörüyor
sanız bu müesseselerden bir tanesi olan T. K. İ. 
Kurumuna siyasi müdahale ile bu yükü nasıl 
yüklerisiniz muhterem arkadaşlarım ? Bu mantı
ğa sığar mı? Hem ekonominin mantığı böyle
dir, hem de bizim bu memleketimizde 50 yıl
dan beri yaşadığımız hayatın tarihin gelişmesi 
itibariyle mantık hesabı ile doğrudur. Bu ba
lkımdan bu kanunun bizce, 440 sayılı Kanunun 
varlığına rağmen plâna bakıyorum, özel teşeb
büs fevkalâde iyi bir imkâna ve vasata kavuş
turulmak isteniyor fakat yine deniyor iki, bu 
memleketin ekonomisinin sürükleyici, yol açıcı, 
baz ekonomiyi kurucu kesimi Devlet sektörü
dür, diyor ve bunun da en müşahhas unsurla
rı da Kamu İktisadi Teşebbüsleridir, diyor. Bu 
itibarla bu yönden de bu kanunun eleştirilme
sine şiddetle ihtiyaç vardır. Daha 'doğrusu eleş
tirilmesine değil rötuşa ihtiyaç vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer Türkiye Kö
mür işletmeleri Kurumu linyit ihtiyacı duydu
ğu zaman piyasada linyit fazla olduğunu ifade 
ediyorlar, istihsal bir buçuk milyon ton diyor

lar. Bırakınız serbestçe alsın. Niye zorla aldırı
yorsunuz bunu? Muhterem arkadaşlarım, ken
di başıma başa çikamıyacağım bir husus, ama 
söylemeden geçemiyeceğim. Politika diye ad
landırılan şu sanat içinde, meslek içinde kazai 
kader bulunuyoruz. Şahsımı öyle nitelendiriyo
rum, burada biz bir aldatmacayı kaide haline 
getirmekten kendimizi kurtarmaya mecburuz. 
Bu söylediğim sözü kendi başıma başaramam, 
kendi şahsım için başarabilirim ama bütün top
luluklar için. Nedir şu aldatmaca? Arkadaşla
rım biz bu kürsüden maksadımızı istihsal için 
bazan büyük halk kütlelerine yakın menfaat 
temin ediyormuş inancını vermek için çok şey
ler söylüyoruz, çok garip şeyler söylüyoruz 
hatltâ "ve öylesine bir eda ile konuşuyoruz ki, 
bizim o fikrimizi o büyük halk kütlelerinin ya
kın menfaatlerini ilgi!emdirdiği için kabul etmi-
yenler âdeta halik aleyhtarı, toplum aleyhtarı 
'gibi gözükmeye başlıyorlar. Nitekim, bu ka
nunda da bu tecrübe edildi. Bu kanunda da 
numunesi verildi. Nasıl mı? Sayın Bakanın 
konuşmalarımdan elde ettiğim malûmat ki işte 
burada zabıtlarda, diyorlar ki, efendim Türki
ye'de yakacak sıkıntısı daiha doğrusu yakacak 
dağılımı ve biçimi fenadır. Nasıl? Bir kısım 
insanların bilhassa köylerde tezek yakarlar ve 
orman yakarlar. Evet işte bu yakacak dağılımı 
biçimini, işte bunu değiştirmek için bu kanu-
nu getiriyoruz, büitün bir köylüyü kurtarıyo
ruz, bütün ormanları kurtarıyoruz, gibi bir... 
(Adalet Parti sıralarımdan öyle demedi sesleri). 
İstirham ederim arkadaşlar ^heıı öyle anladım 
öyleyse.. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 

C. H. P. GEUPU ADINA FİKRET GÜN-
DOĞAN (Devamla) — İsterseniz buradan, oku
yayım ama. 

BAŞKAN — Cevap vermek mecburiyetinde 
değilsiniz beyefendi, devam edin. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN-
DOĞAN (Devamla) — Köylerdeki tezek yakı
mın ve orman tahribatın T. K. İ. hususi eşhas
tan linyit kömürü satınaldığı takdirde o yaka
cak biçimi değişecek, yani köylü tezek yakmı-
yacak, oldun yakmayacak, linyit kömürü yaka
caktır. Görüyorsunuz iki, büyük bir kütledir 
köylü Türkiye'de. Şimdi köylünün yararına 

— 411 — 
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olan bu kanunun aleyhine çıkmak, aman ya-
rabbi.. 

İşte arkadaşlar bu bir aldatmacadır. Bu 
cümleyi şahsım adına söylüyorum. Neden mi? 
Muhterem arkadaşlarım bir taraftan iköy deni
len o oturma, yerleşme birimini süraltle şehirleş-
tirmeyi öngören bir parti, bir plân yapmış, 
endüstrileşmeyi süratle öngören parti bir taraftan 
da köyler yine köy kalacaktır, imkânsız. Ama 
işin reel olarak ne idiğine bir balkalım. Demek 
ki Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Türki
ye'nin mahdut yerlerinde olduğu, birkaç sene ev
vel maden ve petrol meselesi ile meşgul olan bir 
arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, ve bizim de 
yazılı vesikadan öğrendiğimiz gibi mahdut yer
lerde bulunan linyit ocaklarından, T. K. İ. kömür 
alacak, tabiî bu para ister, sermaye ister, bıraka
lım. Ondan sonra başka hiçbir maksada hizmet et-
miyecekler, derhal bir program yapacaklar, bü
tün köylere linyit taşıyacaklar. Bu, bu demektir. 
Köylerde yakılan tezek ve yahut da odunun orta
dan kalkması demek, Devlet bir vazifeyi üzerine 
alıyor, bütün linyitleri topluyor, hemen gidiyor 
her köye linyitleri depo ediyor, ne yapıyorsa bil
miyorum. Her köylü de güzel sobalar içinde lin
yitleri çatır çatır yakıyor. İşin doğrusunu söyle
mek lâzım gelirse işte bu bir aldatmacadır, sımsı
kı bir aldatmacadır. Bu mümkün değildir arka
daşlar. Benim memleketim İstanbul'un pek ya
kınında linyit ocakları vardır. Ama benim bu 
memleketimin yakınındaki linyit ocaklarının bur
nunun dibindeki köy istifade edememektedir. 130 
lira bunun tonu beyler. Beş ton, dört ton; bunu 
düşününüz bir ev için. Bu ne demektir? Türki
ye'de adam başına gelirin nüfusa vurulduğu tak
dirde adam başına gelirin ayda seksen lira oldu
ğuna dair resmî istatistikler vardır. Bu memle
kette Plânlama Teşkilâtı tarafından düzenlenmiş 
ve nüfusun büyük bir kısmını ihtiva eden kesi
minin ayda 80 - 100 lira bir gelire sahibolduğu 
yazılı. Şimdi onu da bırakalım, tutalım ki, köylü 
bu ihtiyaçta ve bu parayı verecek, güzel kabul, 
Devlet bütün bu köylere kömür götürme ve on
ların kömür yakmasını sağlıyacak bir plânla, be
nim karşıma geldi >mi bugüne kadar, düşündü mü 
bunu? Bunu gayet açıkça Bakan ifade ettiler ve 
dediler ki, köylünün odun ve tezek yakma siste
minin önlenmesi için bu kanunu getirdik. Bana 
40 000 köyün hiç değilde onbinine kömür taşıma

nın nasıl mümkün olacağına dair plân getirirler
se bir dereceye kadar büyük bir kütleye hizmet 
edilecektir, derim. Ama bunu da anlamam. Nasıl 
olur da acaba kömürü çıkaran adam aynı köye 
kömürü satmaz. Ve yıllar yılıdır bu memlekette 
linyit istihsal edilir. İyi bilirsiniz, biliriz, yıllar 
yılı o ocak sahipleri getirirler kamyon kamyon, 
araba araba kasabalarda, surda, burada satarlar. 
Hiçbiri için zorunluluk yoktu, bir tazyik yoktu 
bu kanun geldi. İşte sevgili arkadaşlarım, bu bü
yük kütlelere fayda sağlıyoruz sözü ve yahut gö
rünüşü arkasında saklanarak aslında bâzı grup
ların, çünkü iktisat gruplar, bir müstahsıllar, bir 
müstehlikler, aracılar, şunlar, bunlardan iba
rettir. Öyle vatan, millet, Silistre edebiyatı de
ğildir. Müstahsıllar vardır. Müstehlikler vardır, 
aracılar vardır, taşıyıcılar vardır, şu vardır, bu 
vardır. Bu büyük kütleler için olduğu zaman 
âmenna, varım, partim bunun peşinde bir politi
ka izlemektedir. Daha cesaretle, hattâ içimden, 
bağrımdan adam kopara kopara istemiyecek, ne 
diye? Ben böyle bir plân görmediğim zaman, böy
le bir şeyin olmıyacağmı gördüğüm zaman, ne di
ye benim halkımın, devletimin zararına, binnetice 
halkımın zararına bir kanuna müspet rey vere
yim? Bu bakımdan böyle büyük sözler, büyük 
kütleleri koruyoruz, himaye ediyoruz gibi sözlerin 
arkasında aslında o söylenen amaçlardan başka 
am açlar olabilir, vardır. 

Bu sebeple sözlerimi toplamak istiyorum, ar
kadaşlar, bu gereksiz bir kanundur, ekoııomik-
man gereksizdir, sosyal açıdan gereksizdir. Türk 
toplum yapısına uydurulmak istenmektedir Sayın 
Bakan tarafından, işte yakacak biçimi ve saire. 
O bakımdan imkânsızdır ve üstelik de büyük bir 
külfetler büyük ziyanlar doğurması muhtemel 
bir kanundur. Partim adına tekrar ediyorum ka
tiyen özel sektör aleyhtarlığı ve lehtarlığı değil
dir. Bu ekononıikman Türkiye'nin bugün içinde 
bulunduğu durumun dilimizin yettiği, alkımızm 
erdiği kadar arzından ibarettir. Parti olarak aley
hinde bulunduğumuz bu kanunun reddedilmesi 
için bir takrir takdim edeceğim. Bu takrire iltifat 
buyurmanızı, Türk ekonomisi ve Türk halkı adı
na istirham eder, hepinizi saygı ile selâmlarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, 6974 sayılı T. K. İ. 
Kuruluş Kanununun 2 nci maddesinin (B) fıkra-
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sının değiştirilmesine dair kanun tasarısının le
hinde konuşmak üzere söz almış bulunmaktayım. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de meri Maden 
Kanunu hükümlerine göre muayyen birkaç maden 
hariç diğerleri kömür de dâhi] olmak üzere bütün 
madenlerin işletilmesi hakkı vatandaşlara tanın
mıştır. Ne var ki, bugün kömür ruhsatına sa-
hibolan vatandaşların çoğu işletme imkânsızlığı 
içinde veya bâzı işletenler çok cüzi imkânlarının 
verdiği sebep neticesinde istihsalde muvaffak 
olamamaktadırlar. Halen Etibank her türlü ma
deni vatandaştan istediği zaman satmalmak hak
kına, kendi kanununa göre, sahiptir. 1957 yılında 
T. K. İ. Kurumu Etibanktan ayrılıp 6974 sayılı 
Kanunla müstakil kurum haline getirilirken ken
di mevzuunu teşkil eden kömürü hususi şahıslar
dan satmalabileceği hususunda bir imkândan, 
mutlaka zühul olarak mahrum edilmiştir. 

Bugün memleketimizin kömür sıkıntısı 
çektiği bir hakikattir. Hele kış ayları va
tandaş bir kışlık değil bazan da haftalık ihti
yacını teminde parası da olsa güçlük çekmek
tedir. Neden? T. K. I. lerinin senelik istihsali 
malûm. Bir taraftan sanayi, bir taraftan nü
fusu milyonları aşan büyük şehirler, diğer ta
raftan senenin 9 ayı kış geçen Doğu illeri
miz hep kömür beklemektedir. Son yıllar
da diğer vilâyetlerimizin çoğu, kaza merkez
leri ve hattâ köylerine varıncaya kadar kö
mür yakmaya alışmıştır. 

Ekmek ve su kadar zaruri ihtiyacı T. K. I. 
Kurumunun istihsalini karşılıyamaz. Vatan
daşlar tarafından işletilen kömür ocakları da 
malûm imkânsızlıklar, yani, maddi imkânsız
lıklar ve bunun yarattığı işletme ve gerekse 
pazarlama gibi teşkilâtsızlıklar istihsalin art
masına mâni olmaktadır. Böylece yakacak sı
kıntısı artmakta, bunun neticesi de bilhassa kış 
aylarında bir kısmı vatandaşlar tarafından 
fahiş kazançlar sağlanarak ihtiyaç sahipleri 
mağdur edilmektedir. 

Tasarının getirdiği bu değişiklik ayrıca bir
kaç sebepten kanaatimce zaruridir. Kömür 
ocaklarına sahibolan vatandaşlar T. K. î. Ku
rumunun hazırlıyacağı şartlar dâhilinde evvelâ 
sağlam ve teşkilâtlanmış bir alıcı ve pazara sa-
hibolacaktır. Böylece istihsali bölgenin dışın
daki ihtiyaç sahiplerine götürecek nisbette artı
racak. Kömür bulamıyan vatandaş ise bu sı

kıntıdan kurtulacak. Ayrıca son günlerde ol
duğu gibi yıllardan beri sürüp giden orman 
meselesi kısmen bu değişikliğin getireceği ya
kacak bulma kolaylığı sebebiyle hissedilir de
recede rahatlığa kavuşacaktır. Çünkü vatan
daş istediği zaman istediği kadar kömür sa
tmalına imkânına kavuşursa daha ekonomik 
olan kömür yakacağı için -odun yakma ve 
odun kaçakçılığı önlenerek meşelikler çoğal
tılacak . Saniyen köye kadar giden kömür bir 
başka fayda da sağlıyacaktır. Bugün tezek ha
linde yakılmakta -olan gübre zayiatı malûm kö
mür istihsalinin artışı gübrenin ocak yerine 
tarlaya gitmesine sebebolacak ve böylece köy
lünün istihsali artarak kömür alma imkânını 
da sağlıyacaktır. 

Şahıslar elinde bulunan kömür ocakları sa
tış imkânları sağlanması neticesi faaliyete ge
çecek ve faaliyetin artması neticesi bir kısım 
vatandaşlar iş bulma imkânına kavuşacaktır. 
Her bakımdan ekonomik imkân ve ferahlık ge
tirecek olan ve yeraltı servetimizi değerlendi
recek olan bu tasarıya iltifat buyurmanızı di
lerken sayın C. H. P. sözcüsü arkadaşımıza te
şekkür edeceğim. Bir yıldan beri bu kürsüye 
her çıkışında Devletçiliğin ve Devletçiliğin öte
sinde bir sistemi müdafaa eden arkadaş bugün 
gelen bu kanun tasarısı sebebiyle Adalet Par
tisinden daha ileri bir özel sektörcü durumuna 
düşmüştür. Bunun yanında arkadaşlarım ha
kikatler nereye gidilirse gidilsin mutlak su
rette bu melekette özel sektörü himaye etmek 
mecburiyetinde bırakmaktadır. Tasarı özel 
sekötürn elinden istihsal ettiği madenleri 
zorla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
satmalacaktır diye bir hükümle gelmiyor. Ta
sarı maden ocakları sahibi olan vatandaşların 
imkânsızlığı sebebiyle bu ocaklarını işletmi
yorsa veya pazarlara götüremiyorsa bu im
kânları Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu 
sağlıyacak, vatandaş da istihsalini artıracak
tır. Bu bakımdan geç de olsa on sene fasıla ile 
gelen bu kanun tasarısını getiren Hükümete 
ve bu yolda emeği geçen Türkiye Kömür İş
letmeleri Kurumu mensuplarına teşekkür ede
rim, Yüce Heyetinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın senatörler bu kanunun 
müzakeresinde şimdiye kadar 7 arkadaşımız 
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şahısları adına, Sayın Gründoğan iki defa C. H. P. 
adına, bir defa komisyon adına, bir defa da 
Hükümet adına konuşmalar yapılmıştır. Halen 
sırada 7 arkadaşımız mevcuttur. Bir kifayeti 
müzakere takriri vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Mevzu aydınlanmıştır, müzakerenin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Yiğit Köker 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Aleyhin
de... 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde buyurun 
Sayın Vural. 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlar, daha önce konuşan arkadaşlara 
Başkanlık Divanı geniş imkân verdi. Biraz da 
- samimiyetle söyliyeyim ki - daha önce söyle
nenlerin tekrarı sebebiyle konuşmalar çok uza
dı. Bu mevzuda söz istiyen arkadaşların ko
nuşması, bir kanun hakkında fikirlerini söyle
mesinden tabiî bir şey olamaz. Eğer, daha önceki 
hatipler gibi konuşmaları uzatmaktan korkulu-
yorsa hiç olmazsa bunu bir zamanla tahdidet-
meli beş veya on dakika olsun bu mevzuda ar
kadaşlar fikirlerini söylemelidir. Çünkü mev
zu bir kanunun ikinci maddesinin (b) fıkrası
nın değiştirilmesinden ziyade daha geniş çap
ta bir doktrin münakaşası haline dökülmüştür. 
Bu hususun nazara alınması suretiyle hiç ol
mazsa bu onar dakika veya beşer dakika ile 
tahdidedilmek suretiyle konuşma imkânının 
bahsedilmesini rica ederim. Bu bakımdan tak
ririn aleyhindeyim. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın arzettiği mâ
nada bir takrir vardır. Fakat önce kifayeti 
müzakere takririni oylamak lüzumunu binaen 
o takriri okuttum. Takrir kabul edilmediği 
takdirde 2 nci takriri oylarınıza arzedeceğim, 
usûl budur. Kifayet takririni oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Takrir 
kabul edilmiştir 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale Millet veki
li) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hükümet adına konuşmak mı 
istiyorsunuz efendim? (Kifayet verildi sesleri) 
Kifayet takriri oylandıktan sonra söz istiyor

sunuz daha önce isteseydiniz size söz verecek
tim. Fakat kifayet takriri oylandı, kifayet ka
bul edilmiş olduğundan dolayı söz veremiyece-
ğim. 

Şimdi tasarının reddine dair iki tane tak
rir vardır. Tasarının, maddelerine geçilmesini 
oylayacağım için, zaten maddelere geçilmesi 
kabul edilmediği taktirde tasarının reddi mâ
nasını taşıyacağı için bu takrirleri oya koy
muyoruz. Tasarının tümü hakkındaki müza
kereler bitmiştir. Maddelere geçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Maddelere 'geçilmesi kabul edilmiştir. 
Maddeyi okutuyorum. 

6974 sayılı Türkiye Kömür isletmeleri Kurumu 
Kanununun 2 nci maddesinin (B) fıkrasının 

değiştirilmesine dair kanun 

Madde 1. — 22 . 5 . 1957 tarihli ve 6974 
sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ka
nununun 2 nci maddesinin (B) fıkrası aşağı
daki 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 bun
lara bağlı işletmelerle, İktisadi Devlet Teşek
külleri ve müesseselerinin, özel teşebbüsün ve 
TKİ iştiraklerinin istihsal ettiği (A) fıkrasın
da yazılı kömürler ve bunlardan elde edilen 
kok ve briket kömürlerini ve koklaşma esnasın
da elde edilen tâli maddeleri ile bitümlü çeşit
leri alıp satmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım, kanunun tümü üzerinde geçen birle
şimde görüşlerimizi arz etmeye çalıştık. Yük
sek Heyetiniz biraz önce maddelere geçmek 
suretiyle tümünü kabul etmiş bulunuyor. Şimdi 
1 nci madde görüşülmektedir. Endişelerimizi 
çeşitli acılardan ifade ettik. 1 nci madde için 
hiç olmazsa bu endişelerimizin bir kısmını ber
taraf edebilmek ve çeşlitM mıahzurları önliye-
bilmek, (tatbikatçıları ve Hükümıati her türlü 
gölgeden uzak tutacalk bir değişlilklik teklif et
mek istiyorum. Bu değişikliğin bir kısmını Millet 
Meclisi metnine nazaran bizim Malî ve İktisadi İş
ler Komisyonumuz kabul etmiş, Bütçe ve Plân 



C. Senatosu B : 66 6 . 6 . 1967 O : 1 

Komisyonu da bunu tasvibetmiş'tir. Alım ve sa
tım işi bir yönetmelikle birlikte bir teknik şartna
meye bağlamaktadır. Yani özel teşebbüse ait lin
yit kömürlerinin alım ve satım yetkisini Türkiye 
Kömür İşletmelerine veren işbu kanunun çerçeve
si içinde bu alım ve satımlar Millet Meclisi met
nine nazaran bir değişiklik yapılarak tamamen 
bir serbesti içinde değil yönetmelik ve teknik bir 
şartnameye göre yapılacaktır. Yönetmelik huku
kî anlamı ile yetkililer tarafından daima değişti
rilebilecek bir belgedir. Başka büyük bir huku
kî neticesi yoktur, iki gün sonra değişebilir. Bir 
Bakan diğer bir Bakanın tanzim ettiği yönetme
liği rahatlıkla ve hiçbir şekle bağlı olmadan de
ğiştirebilir. Böyle olunca gerek himayesi istenen 
özel teşekküsleri garantiye bağlıyabilmek ve onu 
huzur ve emniyet içinde teşebbüslerde bulunma
ya sevk edebilmek için bir yönetmelik kâfi de
ğildir ve bu garantiyi temin etmez. O halde hem 
özel te'şebbüsü himaye etmek, hem de özel teşebbü
sü Hükümet çevreleri ve işbu İktisadi Devlet Te
şebbüsünü baskıdan kurtarmak ve bâzı kimsele
rin kâr sağlama gibi ifade edilen endişelerden de 
kurtarabilmek için Şûrayı Devletten geçecek ve 
Hükümet gerekçesinde de ifade edilen hususlar 
da göz önünde tutularak 3 ay içinde hazırlanacak 
bir tüzük hükmüne göre ve bu tüzük çerçevesi 
dâhilinde T. K. İ. İdaresinin hazırlıyacağı fennî 
şartnamelere göre alım ve satım yapılabilsin. Böy
lelikle bâzı mahzurlar bir derece kadar ortadan 
kalkmış olabilir. Mutlaka bir zaruret görmüyor
duk bu madde üzerinde ama çoğunluk, kıymetli 
arkadaşlarımız kıymetli görüşleri ile bunu tas-
vibediyorlar. Bu şekilde çıkınca Millet Meclisi
nin metni zaten komisyonca değiştirilmiştir. Bu 
uzayacaktır falan endişesi de esasen yoktur. Ama 
hiç olmazsa objektif esaslara bağlıyalım, ve endi
şelerin bir kısmından böylelikle kurtulmuş ola
lım. Devlet Şûrasına gitmesi, hukukan gitmesi 
mümkün olan ve oradan çıktığı takdirde hukukî 
bir mahiyet alacak ve tüzük hükmüne ve bunun 
esasları dairesinde Türkiye Kömür İşletmelerinin 
hazırlıyacağı bir teknik şartnameyle mümkün ol
sun. Bu sebeple zannedersem Hükümet de buna 
katılır, Komisyonun da katılmaması için hiçbir 
sebep görmüyorum. Yani aksi fikri savunabilmek 
için, çünkü Millet Meclisinden farklı olarak,, bir 
yönetmelik ve şartname gelmiş zaten, kayda bağ
lanmış. Bunu daha objektif kayda bağlıyabil
mek için çeşitli tâbirinden sonra «en geç üç ay 

içinde yürürlüğe girecek tüzük ve tüzük gereğin
ce Türkiye Kömür İşletmesince hazırlanacak tek
nik şartname esasları dairesinde alıp satmak» 
şeklinde bir önerge vermiş bulunuyorum. Yüksek 
Heyetten bu önergenin kabul edilmesini istirham 
edeceğim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Vural, buyurun. 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlar, bu 1 nci madde ile getirilen değişik
lik, geçen oturumda da kısaca temas etmiştim, 
440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesine bir balam
dan sadece T. K. İ. işletmeleri için değişik bir hü
küm vaz'etmek ve yahut da Hükümetin yetkisi 
dâhilinde olan bir hususu bir kanunla müessese
nin belki zararına ve aleyhine olmak üzere ka-
ııunlaştırıyoruz. 440 sayılı Kanunun getirdiği esas 
işletmelerde İktisadi Devlet Teşekkülleri müsta
kil ve özerk müesseselerdir. Kârlılık ve verim
lilik sistemi dâhilinde kendi kendilerine çalışır
lar. Devletin bunların faaliyetlerine müdahale
ye yetkisi yoktur. Ancak fevkalâde hallerde, ah
valin icabettirdiği tedbir bakımından Hükümet 
lüzum görürse İktisadi Devlet Teşekküllerine bir 
Hükümet kararnamesi ile şu işi şöyle yap diyebi
lir, derken de İktisadi Devlet Teşekkülünün Hü
kümetin bu tasarrufundan dolayı uğrıyacağı za
rarı Devlet Hazinesinden karşılamak mecburiye
tindedir. 440 sayılı Reorganizasyon Kanunu ile 
İktisadi Devlet Teşekküllerine verdiğimiz statü
ye aykırı olarak bundan böyle özel sektöre ait 
kömürleri satmalına yetkisini bir mükellefiyet ha
linde, - çünkü kanun kabul ediyoruz, kanunun 
bu maddesi müesseseyi böyle bir mükellefiyete ta
bi kılmaktadır - bundan böyle de tatbikatı böyle 
olacaktır. Özel sektörün elinde bulunan kömürü 
alma mükellefiyetini yüklerken 440 sayılı Kanu
nun getirdiği prensibi çiğnemiş oluyoruz. Cum
huriyet Senatosunda bu hususun bilhassa yapıl
mamasını çok temenni ederim arkadaşlar. Konuş
mak imkânı verilmediği için fikirlerimizi izah ede
medik. Ancak şimdi (A) dan ve (B) den kömür 
alındığı zaman (C) den alınmadığı takdirde ve 
yahut (D) isimli bir özel sektörden alınmadığı 
takdirde meydana gelecek karışıklık ve dedikodu
lar bu müesseseyi yönetenlerin, bu İktisadi Dev
let Teşekkülünü yönetenlerin kalacağı müşkülâtı 
tahmin edemezsiniz, bu çok zor olacaktır. Kaldı 
ki, esbabı mucibe olarak kanunun şevkinde zikre
dilen husus özel sektörün elindeki kömürü ala-

— 415 — 
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mamaktan mütevellit bir imkânsızlık olduğu için 
hiç olmazsa müesseseye icabettiği zaman böyle 
bir serbestiyi tanımaktan mütevellit bu kanun 
değişikliğini teklif ettik, deniyor Hükümet tara
fından. Bu esbabı mucibe samimî değildir, mües
sese buradadır, Bakan buradadır, yetkililer cevap 
versinler lütfen şu sualime : Bugün T. K. İ. özel 
sektörden kömür almaktadır, aldığı kömürü ken
di depolarında depolamaktadır ve özel sektör 
adına her türlü fireler de nazara alınmaksızın 
yani müessesenin kârı buradan ne olursa olsun, 
kantarın tartısı ile ve yüzde 5 kârla satmaktadır. 
Müessese, biz bu kanunu çıkarmadan evvel de bu 
işi yapmaktadır. Nitekim bunun tatbikatında 
bâzı aksaklıklar ve bâzı dedikodular olmuş ve mü
esseseyi yönetenler zannederim bâzı gerekli olmı-
yan sözlere dedikodu mahiyetinde muhatabolmuş-
lardır. Bir özel sektörün fazla kömürü T. K. İ. 
nin depolarında depolaması neticesinde bundan 
böyle özel sektör kömürü almıyacağız diye zanne
derim bir dedikodudur bunu da açıklasınlar, ar
tık kömür almıyoruz kararı ile depolanmış özel 
sektöre ait kömürün tümünün satımının temin 
edildiği şekilde bir lâf da vardır. Şimdi müesse
se bö}de özel sektöre ait kömürü yüzde beş kondis
yonla, kârla kantar tartısına göre yaptığına göre 
böyle bir ikinci kanunu niçin getiriyoruz arka
daşlar; Bu kanun demin izah ettiğim gibi 440 sa
yılı İktisadi Devlet Teşekküllerinin Reorganizas-
yonu Kanununun temel prensibine, ilkesine aykı
rı olduğu halde, yani müessesenin özerklik hakkı
nı, özerklik vasfını, kendi kendisini idare etmek 
vasfını ortadan kaldırdığına ve bir bakıma bir 
mükellefiyet altına sokulduğuna göre ki, bundan 
böyle bir kanun hükmüdür, emridir bütün özel 

sektörün kömürünü almak mecburiyetinde kala
caktır, bu müessese. Almadığı takdirde türlü şe
kilde idareciler iftiraya mâruz kalacaktır. Benim 
kömürümün kalorisi daha yüksekti, benim kömü
rümün külü azdı, benim kömürümün evsaf itiba
riyle yüksek olduğu halde Ahmet beğemenmedi, 
Mehmet beğendi diye yönetenler ve yönetenlerin 
maiyetinde çalışanlar dedikoduya muhatabolacak-
lar ve müşkül durumda kalacaklardır. Ben rica 
ediyorum bunun bir tatbikatı var, müessese bu 
tatbikatı yapmıştır. Diğer taraftan 440 sayılı Ka
nun da Hükümete bir yetki veriyor. Hükümet bu 
kömür alım ve satımını bir politika olarak kabul 
ediyorsa ki, ediyor özel sektöre yardım bakımın
dan istihsalin artışı bakımından bir politika ola

rak kabul ediyor, T. K. İ, ne bir kararname ile 
bu yükü tahmil etsin, desin ki, özel sektöre ait 
istihsal edilen kömürü alacaksın ve bu almadan 
mütevellit bir zarara uğrarsanız müessese olarak 
kârlılık baklanından ben bunu Hazineden tekeffül 
edeceğim. İyi bir işletmecilik belki bunu zarara 
uğratmıyacağı için, istihsal edilen kömür de nor
mal olarak satılacağından Hazine de zarara uğ
ramaz. Özel teşebbüsün kömürü de satınalınmış 
olur ve bu Hükümetin bir politikası neticesi bir 
Hükümet tasarrufu ile halledilebilir. Bu sebep
le mümkünse bu maddenin kabul edilmemesini ve 
yeniden Hükümetin bu madde dolayısijde söz al
mak suretiyle durumu açıklamasını ve 440 sayılı 
Kanunun prensiplerine dönülmesini rica ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fehmi Alpaslan. 
Hükümet söz istiyor mu? Çünkü kanun tasa

rısının tümünün müzakeresi aşağı - yukarı birin
ci maddeyle ilgilidir. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın ar

kadaşlarım, kanunun tümü üzerinde görüşme 
fırsatı bulamadık. Sayın Başkan lütfetmiş ismi
mi yazmışlardı, ben diğer arkadaşlarla görüş
tükten sonra geçen oturumda da bulunamadığım 
için, alacağım intiba içinde yaptığım ufak bir 
hazırlıkla grupumuzun görüşünü de arz etmek 
istiyordum. Bilhassa C. H. P. Grup Başkanveki-
linin çok kıymetli fikirlerinden istifade ettikten 
sonra görüşümüzü muhterem Heyetinize arz et
mekte fayda ummuştum. Filvaki bundan istifa
de etmek imkânı hâsıl oldu ama onun karşısın
da mâruzâtta bulunabilmek bahtiyarlığından 
mahrum kaldık. Şimdi bu madde üzerinde kısaca 
görüşlerimizi arz etmek isterim. Metne göre ku
ru tarafiyle bu kanun teklifi ne özel sektörü ala
bildiğine himaye etmek, ne köklü ihtiyacı mem
leket sathındaki büyük geniş ihtiyacı tam karşı-
lıyabilmek imkânını vermek için getirilmiş bir 
madde olarak telâkki edilmesi mümkün değil
dir. Olsa olsa gerekçenin bir yerinde geçtiği gibi 
büyük şehirlerde hakikaten halkın ihtiyacını 
karşılıyabilmek için birçok ahvalde bir nevi tan
zim satışı yapmak mevkiinde kalan T. K. İ. ye 
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kendi istihsal ettiği kömür kifayet etmiyeceği 
için müstahsıldan, özel teşebbüsten kömür alıp 
onıı aynen veyabutta şekil değiştirerek, briket 
yaparak müstehlike satabilmek imkânının veril
mesi hali ile mütalâa edilebilir. Yani dar anla
mında meseleyi mütalâa etmek lâzımgeldiği ka
naatindeyim. Öteki türlü olsa o zaman bu kanun 
metnine daha pek çok kayıtların düşürülmesi lâ-
zımgelirdi, ve yine gönlüm çok isterdi ki, bil
hassa bu linyit kömürlerini istihsal eden müte
şebbis, Türkiye sathında alabildiğine teşvik edil
sin, alabildiğine himaye edilsin ve memleketin 
altında bulunan cevherler toprak üzerine çıka
rılmak suretiyle özel sektör eliyle, Devletin kud
reti buna kâfi gelmiyeceği için, hem bilhassa iş
sizlik bertaraf edilsin, hem de memleketin enerji 
ve yakıt ihtiyacı karşılansın. Ama bu maddenin 
bu büyük ihtiyacı karşılıyacak karakterde olma
dığını görüyorum. 

Muhterem arkadaşım Vural'ın söylediği 440 
sayılı Kanuna aykırılık mevzuunu şahsan bura
da mütalâa etmem. Filhakika 440 sayılı Kanun, 
Kamu İktisadi Teşebbüslerine, kârlılık ve verim
lilik içerisinde çalışma vazifesini ve yetkisini 
vermiştir. Ama bir vakıadır ki, bu teşekküller, 
bu teşebbüsler, zaruretlerin icabettirdiği ahval
de hükümetlerin vereceği esaslarla sosyal hiz
metleri de görmeye mecburdurlar onların zararı
nı Devlet kendi bünyesinden öder. 

Şimdi, Hükümet bir kararname ile meseleyi 
getirsin, derler. Hükümetin bir kararname ile 
meseleyi getirmesi için evvelâ kanunun bu işi 
yapabilme yetkisini o kuruma vermesi lâzım. O 
kuruma bu yetki verilir, ama kurum; bu benim 
hesabıma elvermiyor, bunda kâr yoktur bunu 
yapmam der, fakat sosyal ihtiyaçlar bu işin ya
pılması lüzumunu Hükümete telkin eder, o za
man Hükümet, sen zarar da etsen bu işi yapa
caksın, ben farkını Devlet kesesinden ödiyece-
ğim, der ve mekanizma bu şekilde işler, başka 
türlü mütalâa edilemez. 

Bir noktada benim de bir teklifim vardır. 
Bunun üzerinde muhterem arkadaşlarımın dik
katli davranmalarını rica edeceğim. 

Hakikaten, özel teşebbüsü himaye maksadı 
varsa şükranla karşılıyacağız ve özel teşebbüsün 
bu vesiiıl'e ile himayesi lieıin her türlü tedbirin 
alınmasımı Hükümetten ve kurumdan bilhassa 
rica edeceğiz. Ama bu ımeyanda farklı muame

leler yapılması veya yapılıyor zannının tahas-
sülü, bu dedikodunun çıkması suretiyle, esa
sen her gün bir tarafından 'Zedelenmekte olan 
müesseselerimizin, Devletlimizin 'daha çok zede
lenmesine meydan verilmemesi içlin bir ufak 
tadil teklifini takdim ettim. Orada özel teşeb
büs tarafından imalını satıma yolunda istek vâki 
olursa faı'klı muamele yapılmamak ve bir de 
burada bir kayıt konulmasını rica ettim, bu 
linyit madenlerinde linyit ocaklarında çalışan 
insanlar, işçiler büyük çoğunlukla halklarını 
alamamanın ıstırabı ıcerısı indedir arkadaşlar. 
Bendemiz de gıitıtim gördüm, Bolu'daki ocak
larda adam çalışır, çalışır, patron «malı sataşma
dım param yok, der, 6 ay, 9 ay çalışır, istih
kakını alıp çoluk çocuğuna gidecek bir kuruş -
suz geri 'dönmeye .mecbur olur. Ve bundan do
layı da perişan! ıık /içindedir. Hiç elmazsa ku
rum bu satışa vasıta olursa, bu satışa özel sek
törü himaye ederse birçok yerlerde müessese
lerde, sosyal hizmetlerde, sosyal sigortaların 
adetâ bir nevi teminat alarak tuttukları gibi, 
nasıl ki müteahhidin inşaatında çalışan işçinin 
ücreti ödenmeden (müteahhide istihkak, öden
miyorsa, bu Ikuruma da işçi hakları üzerinde 
bir talep vâki olduğu takdıhde evvelâ işçi 
haklarınım ödenmesi .gibi bir 'mükellefiyet tah
mil edecek: şekilde 'kanuna bir kayıt düşürül
mesi suretiyle hem çalışanın hakkını hem de 
bir ihtiyaca cevap verecok olan maddemin işle
mesini temin edersek faydalı olacaktır kanaa
tindeyim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Balkan, Hükümet her 

arzu ettiği anda konuşabilir. Ancak ildi arka
daşımız söz istemiş bulunuyorlar. Eğer konuş
mak istiyorsanız 'derhal ısöz vereyim?. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Konuşayım. 

BAŞKAN — Buyurun efendimi. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
Sayın Başkan, sayın senatörler, huzurunuzda 
tartışılması yapılmakta bulunanı -maddeye mü
tedair mâruzâtımızı Perşembe günkü oturumda 
arz etmiştik. 

Yine Perşembe günü, genel yakıt politika
sı hakkında Yüce Senatoya malûmat arz et-
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•meye gayret etmiş idim. 0 'malûmat içerisin-
de Türkiye'nin bütün yakıt meselelerine bir 
ölçü içerisinde /temas etmiştim aıma, anlaşılı
yor ki, bâzı arkadaşlarımız, bilhassa Sayın 
C. H. P. Grup sözcüsü genel mâruzâtımızı bu 
maddenin tüm gerekçesi ve sevk maksadı ola
rak kabul etmek gibi bir yolu ihtiyar etmiş 
bulunmaktadır. Ya biz mâruzâtımızda vazıh 
olamamışız veyahut 'kendisi im aksa di tiyi tesbit 
edem emiş bulunmaktadır. 

Sayın sözcü bu maddenin taraflımızdan ya
pılan izalhmı bir aldatmacayı kaide haline ge
tirmek gibi bir durumu ortaya koyduğunu ve 
bundan sakınılması iâzımgeldiğini ifade bu
yurdular. Gerçekten bir aldatmaca varsa haki
katen bunu kaide haline getirmemek lâzımıdır. 
Bunda beraberiz ama, bizim bu kanun tasarısı
nın, bu maddenin şevkinde ve bu ımaddenin iza
hında hiçbir aldatmacanın ve art niyetin içe
risinde bulunmadığımız aşikârdır. 

Programlımıza ve seçim beyannamemize uy
gun surette özel sektörü himaye (maksadına 
matuf olarak linyit ocaklarını geliştirme maksa
dına matuf olarak, bu vadide ve bu ölçü içe
risinde işsizliğe mâni olmayı istihdaf eden bu 
maddeyi sevk tetmiş bulunuyoruz ve bununla 
genel yakıt politikası içerisinde bir seviyede 
meselenin halline gayret ettiğimizi de ifade et
miş bulunuyoruz. Rakamlarla da arz ettik. 
Linyit ocaklarımın istihsalinin artması ne ka
dar temin edilirse o nisbette tezek istimalinin 
zaman içinde önüme geçim ek mümkündür. Evet, 
köye linyiti götürimiyeceğiz bu suretle biz, bu 
kanun onu temin etlmiyor. Odunun yakılmasına 
da bu kanun mâni olmuyor. Bizatihi o maksa
dı istihdaf eden bir tasarı değil aslında. Aıma 
bunun tedricen ve genel politika içerisinde o 
maksada yardımcı olacağı aşikârdır. Siz iş sahası 
acımaya gayret ederseniz yalnız bununla de
ğil, çeşitli tedbirlerle ımeımlekette iş sahası aç
maya gayret ederseniz şahısların iştira gücü
nü yükseltirsiniz, elbette, onların te-zek istima
linden, odun istimalinden, bâzı ölçüler içinde 
vazgeçmesini temin edersiniz. Bu bir umumi 
politika (meselesidir. Binaenaleyh, mâruzâtımızı, 
«efendim, 'işte köyde tezek kullananlara linyit 
götürüyoruz» gibi «odun kullanılmasına mâni 
oluyoruz» gibi bir maksada büründürülfmek su
retiyle bize art niyet izafe edilmesini teessüfle 
ve teessürle karşıladığımı ifade etmek isterim. 

Bu madde bir yetki maddesidir. Eilhal 
Türkiye Kömür İşletmeleri bilhassa büyük şe
hirlerin yakıt ımeselesi bakımımdan, istihsal 
programlan kâfi gelmediği ahvalde özel teşeb
büsten linyit satınalmaktadır. Aıma bir şartna
mesi yoktur, bir yönetmeliği yoktur, bir nizamı 
da mevcut değildir. Yeniden Düzenleme Komi
tesinin hazırlamış bulunduğu teşkilât kanunun
da dabu mütenazır bir hüküm vardır. Bundan 
önceki mâruzâtımda ifade etmeye gayret etmiş
tim. Aynı vazifeyi uhdesinde bulunduran Eti-
bank, çok seneler kanunun vermiş olduğu yet
kiyi kullanmak suretiyle özel teşebbüsten bu 
suretle linyit satmalmış bulunmaktadır. 1935 
ten beri bu vazife ile kanunen muvazzaf bulu
nan kuruluşlarımız mevcut bulunmaktadır. Sa
dece biz bir yetkiyi, bir salâhiyeti bu madde ile 
Türkiye Kömür İşletmelerine tevdi etmenin 
gayreti içerisinde bulunuyoruz. Bunu disipline 
edelim ve bu suretle bu yolla özel sektöre yar-
rıımcı olalım, linyit istihsaline yardımcı olalım. 
Linyiti istihsal ediyor özel teşebbüs ama her is
tihsal merkezinde istihsal miktarı istihlâk edil
memektedir. İstihsali, istihlâke arz etmek im
kânından mahrum bulunan linyitçilere, linyit 
müteşebbislerine tanzim edilecek şartnamelere 
ve yönetmeliğe uygun evsafta bulunan linyit
lerini bir program içerisinde satınalıp yardım 
etmek, özel teşebbüse yardım etmek değildir de 
nedir? Bu, Devletçilik midir? Yani 'bunun özel 
teşebbüse yardım maksadından uzak, bizim 
programımızdan, Hükümet Programımızdan, 
parti programımızdan, seçim beyannamemizden 
uzak bir maksadı ifade etmek gibi bir yanlış 
anlayışa bâzı arkadaşlarımızın nasıl katıldıkla
rını ve kendi tabirleriyle, müsaade ederlerse, 
bizim getirdiğimiz bir ımânada sosyal adaletin de 
gerçekleş/meşine sebebolabilecek nitelikteki bir 
maddenin başka türlü vatandaşa takdim edil
mesi gerçekten siyasi bir aldatmacadır. Bunu, 
bu suretle ifade etmekte zaruret vardır. 

Halen T.K.l. özel teşebbüsün linyit kömür
lerini satınalmakta yalnız T.K.l. nin kömür 
depolarında yer gösterilmek suretiyle alıcısı bu
lunduğu takdirde kendilerince tâyin edilmiş bu-
ulunan fiyatla satıldıktan sonra bedeller iş sa
hiplerine tevdi edilmektedir. Bu hizmetlerin 
karşılığında Türkiye Kömür İşletmeleri gayet 
cüzi, masraf karşılığında bir kondisyon almakta-
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dır. Bu celsede sayın senatörlerin kanunun tü
mü hakkında vâki mütalâalarına umumi surette 
Perşembe günü cevap arz ettiğim ve kanunun 
tümü hakkında Yüce Senatonun yeni İçtüzüğü 
hükmünü, maalesef, bilmediğim cihetle zamanın
da söz almak imkânından mahrum bulunduğum 
cihetle aynı seviyelerde cevap veremediğim için 
müteessir bulunmaktayım. Yalnız bir hususu 
işaret etmek istiyorum: Millet Meclisi Genel 
Kurulunda ve Perşembe günü Yüksek Huzuru
nuzda ister maddeye bir ilâve yapılsın, ister ya
pılmasın tasarı kanunlaştığı takdirde objektif 
esaslar ihtiva eden ve Türkiye Kömür İşletmeleri 
tarafından hazırlanıp Enerji Bakanlığının ona
yına sunulacak bir şartname ve bir yönetmelik 
marifetiyle hiç kimseyi himaye etmeksizin, hiçbir 
dedikoduya mahal verilmeksizin Sayın Mahmut 
Vural'ın biraz önceki izahlarında bundan evvelki 
tatbikatın birtakım dedikodulara sebebiyet ver
miş olduğu hakikatini de dikkate almak sure
tiyle M, tatbikat bir şartnameye ve yönetmeliğe 
istinadetmediği için dekikodular çıkmaktadır, 
bunu önlemek bakımından, Yüce Senato böyle 
bir ilâve yapmasa dahi, bu suretle tatbik etmeye 
kararlı bulunduğumuzu arz ve ifade etmiştim. 
Anlamaktayım ki, sayın senatörler bu temayülü 
takrir haline getirmektedirler. Hükümet olarak 
buna katıldığımızı ve bunu zevkle desteklediği
mizi de huzurlarınızda ifade etmek isterm. Bu 
suretle bu maddeyi bâzı şahısları himaye etmek, 
birtakım art niyetlerle hareket etmek gibi iddi-
larm da tamamen mücerret kavillerden olduğu 
ortaya çıkmış olacaktır. 

Bu vesile ile sayın senatörlere saygılarımı su
narım efendim. (Alkışlar) 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Bir sualim var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tunçkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Efendim, şimdiye kadar cereyan eden müzakere
lerden şu gerçeği çıkardım. Kömür İşletmeleri 
özel sektörden şimdiye kadar kömür satmalmak-
tadır ve bunların kömürünü satabilmektedir. 
Fakat anlıyamadığım bir huşu, hâlâ benim için 
karanlık. Konuşmalardan anlıyamadığım bu 
kanunun çıkmasına neden lüzum hâsıl oldu? Bu
nu açıklarlar mı? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Tasarının şevki sebebi gerekçesinde yazılıdır. 

Bunu izaha da gayret ettik. Filvaki Türkiye Kö
mür İşletmeleri bugüne kadar ihtiyaçların zor-
lamasiyle bir miktar linyit kömürü satmalmak-
tadır. Ancak bu gayet mahdut ölçüde olmakta 
ve muayyen zamanlara inhisar etmektedir. Ka
nuni mesnedi de yoktur. Linyit istihsali ise Tür
kiye'de her geçen gün artmaktadır. Bundan son
ra bunun daha fazla olacağı, artacağı da tabiîdir 
ve Türkiye'nin her tarafında linyit vardır. Bi
naenaleyh, istihsalin artması, pazarlama güçlük
leri de dikkate alınmak suretiyle Türkiye Kömür 
İşletmelerinan yapacağı semelilk ihtiyaç porogram-
larına göre mubayaa yapılması ve istihlâk böl
gelerine şevki, daha salim usullerle şevki, önce
den tedbir alınmak suretiyle şevki düşünüldüğü 
cihetle tasan sevk edilmiş bulunmaktadır. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — So
rumun bir ikinci kısmı var, müsaadenizle bunu 
da sorayım. 

Şu halde şimdiye kadar yapılan özel sektörle 
yapılan mubayaalar kanunsuz mudur? Bunu 
lütfen tavzih buyururlar mı ? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Kanunsuz 
değildir bu mubayaalar. Nihayet Türkiye Kö
mür işletmeleri bu işin alımını, satımını yap
maktadır ve devam etmektedir ama evvelce Eti-
bank'ın kanunların bu yetki varken Türkiye Kö
mür işletmeleri ayrıldıktan sonra bu yetki her 
nasılsa o kanunda unutulmuş bulunmaktadır. 
Ama bu faaliyet devam etmektedir. Kanunsuz 
olup olmadığı hususunu benim ifade etmem 
mümkün değildir. 

BAŞKAN — Tamam mı efendim, teşekkür 
ederim. 

Şimdi Sayın Öztürkçine ve Sayın Hasan Ali 
Türker arkadaşlarımız Sayın Bakanın beyanatı
nı dinlediler. Arzulan veçhile beyanda bulunul
duğu kanaatindedir. Riyaset. Takrirleriniz oku
nacağı cihetle aynca söz talebinde bulunuyor 
musunuz? Yoksa şu izahat muvacehesinde vaz
geçtiniz mi efendim ? 

RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Takri
rimi izah edeyim. 

BAŞKAN — Takririn izahına lüzum yok. 
Takririniz sarih efendim. 

RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Peki 
efendim. 

BAŞKAN — Yani izahat kâfi geliyor. Teşek
kür ederim. 
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Sayın Vural, siz ayrı bir husus mu görüşe
ceksiniz efendim. 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlar, benim bu kanunun müzakeresinde 
'bilhassa ortaya koymak istediğim iki esas var 
idi. Birisi kabul ettiğimiz 440 sayılı Kanunun 
nizamı içerisinde hareket etmek esası, diğeri bu
güne kadar meveudolan bir tatbikatın kanunlaş
tırılmasına mahal olmadığı hususudur. Özür di
lerim, şimdiye kadar söylemek istemedim ama, 
440 sayılı Kanunu A dan Z ye kadar hazırlıyan 
ve onun komisyon başkanlığını yapan, Meclise 
getiren bir arkadaşınız olarak salâhiyetle iddia 
ederim ki, 24 ncü madde sarihtir. Müessese ve 
Hükümet bunu her zaman bu kanun olmadan da 
halledebilirler. Ayrıca özel sektörü himaye ba
kımından getirdiği prensip bakımından icabe-
derse özel sektörün % 49 sermayeye kadar işti : 

rak edebileceği Türkiye Kömür işletmesi İkti
sadi Devlet Teşekkülü haline dahi getirilebilir. 
Yani özel sektör istenirse bu teşekkülün içeri
sine alınabilir, bu da müsaittir. Şimdi Saym 
Bakan konuşmalarında beni teyidettiler ve şah
si kanaatimce bu kanunun şevkine mahal olma
dığını bir bakıma tescil ettiler, şöyle ki : Ben 
esbabı mucibede zikredilen hususun doğru olma
dığını söjdedim. Yani dedim ki, müessese tatbi
katta bugün bu işi yapmaktadır. Kömür alıp 
satmaktadır ama nasıl satıyor? Almıyorum di
yor, satıyorum özel sektörün namına satıyorum 
diyor. Namına satış yaptığı insandan da hizme
tine karşılık bir komisyon alıyor. 

Avantajı şu : Bir kere fire bakımından bir 
•mesuliyeti yok. Çünkü kantara koyduğu za-
'maın tartıda ne gelmişse, ne saıtmışsa onun üze
rinde parasını ödüyor, komisyonu mı kesiyor. 
İkincisi, depolamada bir ziyam yok. Depoları 
kâfi gelmese almak meehuriy etlimde değil. 
Üçüncüsü, topyekûıı özeli sektöre karşı ağır 
bir .-kanuni mükellefiyeti yok. Yani namıma sa
tışta bu (imıkânlaırı var. Ama şimdi bu kanunla 
satmalına meebuıüyetâni koyduğumuz takdirde 
satınaldığı kömürü depolama mıeebuıiyetinde-
diir. Piresi müessesenin aleyhine bir kayıptır. 
Ayrıca bunun ötesinde birçok mükellefı'yetler 

yüklenecektir. Bugüne kadar olan tatbikatta 
müessesemin lehine olan bir durumu kanuni 
mesnedi bulunmadığı Esbabı mucibe siyle, Sa
yın Baıkan bey ıböyle zikrettiler, kanunlaştır-
ımak ve buna bir mesnet araşmak, benim şahsi 
kanaatimce bugüne kadar olan alım - satım
ların ve tatbikatların kanunsuz olduğunu, bir 
esasa dayanmadığını ve hattâ belki müessese 
bu tatbikattan dolayı zarara sokuldu ise bir
çok maddî ve hukukî mesuliyetlerin doğabile
ceğini litüraf etmektir. Şimdiye kadar kanuni 
bir -mesnedi yokken bir İktisadi Devlet Teşek
külünün böyle bir mükellefiyeti bir muamele
yi yerine 'getire bilmesi ibir bakıma suç işlemek
tir. Eğer kanuni mesnedi varsa ki benim ka
naatimce 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi 
İktisadi Devlet Teşekkülleıüme Hükümet tara
fından böyle bir yülk tahmil edebilir. Müessese
nin uğradığı zararı Hükümet Hazineden karşı
lar, o zaman .mesele hallolur. Satmalma ile nâ
mına satma arasında Sayın Haydar Tunçka-
nat'ım demin sual şeklinde tevcih ettiği şeyin 
cevabı benim şahsi kanaıa timce budur: Namına 
satmakta, imüesseseinfînfcârı var, bundan böyle 
bu kanunla alma külfetini yüklersek müessese 
fireyi de, depolamayı -da ve bununla beraber 
b'ireak ımükellefiyetleri de sinesine çekmek mec
buriyetimde kalacalktıır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-
tiyen saym üye! . . Yok. Takrirler var, takrir
le ıi saym Umumi Heyette bdr fikrin tebellürü 
için hepsini birden okutacağımı, ayrıca teker 
teker okutup oylıyacağmı. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci imaddenin (B) fıkrası sonundaki 

«çeşitleri» kelimesinden sonra: 

«TKİ ce hazırlanıp, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığınca onaylanacak teknik şart
name ve yönetmelik esasları dairesinde alıp 
satmak» 

Hükmünün, maddeye eklenımesini arz ve 
teklif ederiz. 

Ankara Sinop 
H. Oğuz Beikata Suphi Batar 

Sayın Başkanlığa 
Kanun tasarısının 1 nci maddesinin son kıs

mına «Bütümlü çeşitleri», deyiminden sonra: 
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(T. K. î. ce hazırlanacak şartname ve yönet
melik: esasları dairesinde) İbareainin eklenme
sini arz ve 'teklif 'ederim. 

Tabiî Senatör 
Suphi Kanatman 

Yüksek Başkanlığa 
6974 'sayılı T. Kömür İmletmeleri Kurumu 

•Kanununun ;2 noi maddesinin (B) fıkrasının de
ğiştirilmesine ait Cumhuriyet Senatcsu Büt
çe ve Pil ân 'komisyonunun Ikabul ettiği met-
riin son fıkrasının yaızılı okluğu şekilde de
ğiştirilmesini saygıyle aırz ederim. 

Kars 
Sum Ataiay 

«Devlet, 'özel lidare belediyelerin ve bun
lara bağlı işletmelerie İktisadi Devlet Teşekkül
leri ve müesseselerim:!, öze! teşebbüsün ve 
T. K. İ. iştiraklerinin istihsal ettiği (A) fıkrasın
da yazılı 'kömürler ve bunlaıdan elde edilen 
'kak ve biıtikct kömürie'riım ve •koklaşma es
nasında elde edilen ıtıalıi maddricui i'le bütümlü 
çeşitleri en .geç üç iay içinde yürüdüğe gire
cek tüzük ve tüzük gereğince T. K. İ. ce hazırla
nacak tdknik şartname esasları dairesinde alıp 
satmak» 

Sayın Başkanlığa 
2 nci 'maddeye bir fıkra e,klemmesini saygı 

ile arz edenim. 
İstanbul, 

Rifa't Öz'tür'keıine 

«Enerji ve Tabiî Kaynaiklar Bakanlığınca 
haziTİanacdk ickni'k raıriname ve yönetmelik 
esasları dairesinde alıp çatmak.» 

Şeklinde fıkranın (kabulünü saygı ile arız 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 6974 ©ayılı Kanunun 

ikinci maddesinin değiş-irilmesine ait (kanun 
tasarısının 1 nci maddesinin sonundaki «çeşit
li» kelimesinden sonra «Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığınca hazırlanacak. te'kni'k şart
name ve yönetmelik esasları dairesinde» iba
resinin e'kienerelk .maddenin aşağıdaki şefkilde 
kabulünü arz ve takliif ederim. 

Balıkesir 
Hasan Âli Türker 

Madde 1. — 22 . 5 . 1957 tarihli ve 6974 sa
yılı T. K. I. Kurumu Kanununun 2 nci mad
desinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

(B) - Yukarda'ki fıkrada yazılı -maden kö
mürlerinden 'kok, ıbiriket gibi diğer nevi Ikö-
mürler ve bilcümle tâli maddeler imâl ve is
tihsal etimelk, Devlet özel iderre ve belediyele
rim ve bunlara bağlı lişletımelcrrie İktisadi Dev
let Teşekkülleri ve müesseseleri/irin özel teşeb
büsün ve T. K. İ. iştiraklerinin istihsal ettiği (A) 
fıkrasında yazılı kıömıüriar ve bunlardan elde 
edilen 'kok: ve birüikot ıkcmürierinin ve koklaş
ma 'esnasında elde edilen tâli maddeleri ile 
bütümlü çeşitleri Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığınca hazaırlamacaik teknik şaTtıııame ve 
yönetmelik esasları dairesinde 'alıp, satmak. 

Cumhuriyet iSenatosu Yüikse)k 'Başkanlığına 

6974 sayılı T. K. I. Kurumu Kanununun 2 nci 
maddesinin (B) fıkrasının değişliriimeriııe dair 
Ikaınun tasarısının 1 nai maddesi (B) fıkrasının 
son 'kısmın, arze edeceğimiz gerçeklerle a sağı-
dalki ibarenin eklenmesini arz ve ıtelklif ede
riz. 

ıSaygılariimızla. 
« bitümlü çeşitleri satış işleğinde bulu

nanlar arasında farklı muamele yapmaurjak ve 
öncelikle işçi alacoiklaırıme rtah'riiOal sağlamak 
kaydiyle, T. K. İ. ce hazırlanacak teknik şartna
me ve yömeıbmelilk esasları dairesinde alıp snt-
,'malk.» 

Güvem Partisi Grup 
Barivanvckili 

Artvin 
Fohmi Alpaslan 

Başkanlığa 
1 nci maddenin tümünün reddini arz ede

rim. 

Tabiî Üye 
Haydar Tumçkanat 

BAŞKAN — Tüzüğümüzün 113 ncü mad
desinde, önergelerin ne şekilde muameleye ko
nulacağı yazılıdır. Buna göre önce çıkarma, 
sonra değiştirme, sonra da ekleme istiyen öner
geler oylanır. Bu itibarla maddenin tümünün 
reddine dair, yani çıkarmaya mütedair olan 
takriri okutup önce onu oylıyacağım. Diğer
leri de... 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletveki
li) —• Efendim, bir maddi hatayı tashih et
meme izin vermenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI REFET SEZGİN (Çanakkale .Milletveki
li) — Efendim, sevk edilen tasarıda bir kelime 
hatası olmuş komisyonlarda görüşüldüğü esna
da. «bitümlü çeşitleri» değil, «bitümlü şist
leri» şeklinde olacak. 

BAŞKAN — «Çeşitleri» «şistleri» şeklinde 
düzeltilecek. Birinci maddenin en son satırında 
«bitümlü çeşitleri» yerine «bitümlü şistleri» 
olacak. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletveki
li) — Bir de maddeleri olacak. 

BAŞKAN — Ama maddeleri olunca aykırı 
düşüyor, bir maddi hatanın dışında bir mâna 
taşıyor. "«Bitümlü şistleri» şeklinde düzeltil
miştir. 

Yalnız Sayın Bakan, Meclisten gelen metin
de de «çeşitleri» yazılıdır. Binaenaleyh, bunu 
madde oylanırken bu şekliyle oylıyalım, Heye
ti Umumiyenin bir değiştrimesi şeklini ve ma
hiyetini de taşımış olur tabiatiyle değişiklik olur. 
Bizim komisyonlarda vukubulnıuş olsa idi mad
di hata olarak düzeltilebilirdi. Fakat Meclis
ten gelen metinde de «çeşitleri» yazıkbğı için 
bunun düzeltilmesi bir değiştirme mahiyetini 
taşımaktadır. Şimdi en aykırı önerge olarak 
maddenin tümünün reddini istiyen önergeyi 
okutuyorum. 

(Haydar Tunçkanat'm önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Maddenin reddini istiyen tak
riri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Takrir reddedilmiştir. Sayın 
öztürkçine'nin takririni okutuyorum. 

(Rifat Öztürkçine'nin takriri tekrar okun
du) , 

BAŞKAN — Yani fıkranın ilâvesini istiyor
sunuz takrirde. 

RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Efen
dim diğer arkadaşların önergelerinde ilâveler 
ayrı bir fıkra halinde değildir, kanuni usul ba
kımından ayrı bir fıkra olarak vermeleri lâ
zımdır. Bütün sayın üyelerin vermiş oldukları 
takrirlerde fıkra aynen devanı ediyor. Halbu

ki yönetmelik, bu hususta yeni bir fıkra eklen
mesini.. 

BAŞKAN — Yeni bir fıkra olarak ilâvesi, 
eklenmesi başkalarında da vardır. 

Şimdi bir takrir var, deminki maddi hata 
denilen hususim değiştirilmesini istiyen bir 
takrir, onu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
«Bitümlü çeşitleri» ibaresinin «bitümlü şist

leri» şeklinde değiştirilmesini saygı ile arz ede
rim. ı 

Eskişehir 
Ömer Ueuzal 

AŞKAN — önce bu takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... EtmiyerJer... Kabul 
edilmiştir. Sayın Öztürkc'ne'iiin takriri okun
du. Komisyon ve Hükümet katık yor mu? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan 
benimki daha aykırıdır. Çünkü tüzük teklif edi
liyor. 

BAŞKAN — Sizinki tüzük evet. Sayın Ata-
lay'un takririni okutuyorum. 

(Sırrı Atalayin önergesi tekrar okuı^du), 
BAŞKAN — Oradaki Bütçe Komisyonu, 

Malî ve İktisadi İşler komisyonu olacak, onu 
tashih ederek okuyun lütfen. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Efendim 
ben Sayın Atalayin önergesine katılıyor ve 
önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Suphi Karaman bu tek
life katıldığım beyan ediyor ve önergelerini 
geri alıyor. 

Hükümet iştirak ediyor mu? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
—• Bu takrire iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
etmiyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiy enler... Takrir reddedilmiş
tir. 

(Hıfzı Oğuz Bekata ve Suphi Bat ur un tak
rirleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine sizin takriri
nizle aşağı - yukarı aynı mahiyette. Katılıyor 
musunuz, yoksa sizinkini de ayrıca okutayım 
mı? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Yönet
melikler daima kanunlarda bir fıkra olarak gel
miştir ve öyle geçmiştir. Halbuki burada aynı 
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fıkra devam etmektedir. Bu itibarla benimkinin 
de okunması lâzımdır. 

BAŞKAN — Maddeye ekleniyor sizinki de, 
ayrı bir fıkra olarak ekleniyor, bu devam edi
yor ayrı bir fıkra olarak. Sayın Öztürkçine'nin 
takririni tekrar okutuyorum. 

(Rifat Öztürkçine'nin takriri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bu şekle Hükümet iştirak edi

yor mu? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) — 
Efendim prensipte beraberiz, ancak bu bir fıkra 
haline geliyor. Halbuki tasarıda zaten G974 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesinin (B). fıkrasına 
göre bu bir bcnddir. 

BAŞKAN — Ayrı bir fıkradır, iştirak etmi
yorsunuz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) — 
Çünkü takrirde vardır. 

BAŞKAN — Evet efendim, bu maksadı ifade 
eden takrirler de vardır. Komisyonda iştirak 
etmiyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

(Hıfzı Oğuz Bekata ve Suphi Baturun tak
rirleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) — 
Efendim aynı mahiyette başka takrirler de var. 

BAŞKAN — Onları da okutayım. 
(Hasan Âli Türker'in takriri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bu takrire iltihak eder misiniz? 

H I F Z I OĞUZ BEKATA (Ankara) — Bizim 
önergemizde Türkiye Kömür İşletmelerince ha
zırlanacak ve fakat Bakanlıkça onaylanacak ya
nı:, yetkili kurumlarca hazırlanacak, Bakanlık
ça onaylanacak, diyor. Burada ise sadece Bakan
lıkça hazırlanacak ve onaylanacak mânasına ge
liyor. Bu bakımdan Bakanlık; bizim önergemiz 
reddedilmiş duruma girerse, arz ettiğim bir 
başka şekilde dairede hazırlanıp T.K.İ. Kurumu
na empoze edebilecektir. Halbuki Bakanlık bu 
tarzda muameleye yetkili değildir. Onun için-
dirki mesuliyetleri ve vazifeleri biz tasrih etmiş 
bulunuyoruz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Bekata izahat verdi, ben de cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Sizin takririniz reddedildi beye
fendi. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Bekatanm takriri aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bekatanm takriri aley
hinde söz istiyorsunuz. Buyurun efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Anayasamız 
hangi organların yönetmelik hazırlayacağı esa
sını vaz'etmiştir ve hiçbir zaman bir umum mü
dürlüğün veya bir müessesenin yönetmelik ha
zırlama yetkisi yoktur. Anayasanın 113 ncü 
maddesi gereğince. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Kaçıncı maddesi? 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — 113 ncü 

maddesi. Korkarımla burada hukukçulara hu
kuk dersi vereceğiz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN —Sayın Bekata izahatınız kısa 
olsun lütfen. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakan 
burada konuşurlarken, buyurdular ki, halen 
T. K. İ. almaktadır, ama bir şartnamesi yoktur 
ve yönetmeliği yoktur. Şu halde bu yetki ka
nunu şartnameyi ve yönetmeliği getirmesini bir 
nevi şart koşan bir kanun haline geliyor. Öyle 
olunca «Yönetmelik Bakanlıkça hazırlanır,» de
yince Bakanlık isterse şahsan kendisinin hukuk 
müşavirlerine hazırlattırır, isterse T. K. İ. Kuru
muna hazırlattırır. Alıcı firma T. K. İ. Kurumu 
olduğuna göre onu ekarte ederek hazırlattıraca
ğı her hangi bir yönetmelik de Bakanlığın yönet
meliğidir. Öyle ise burada yarın birçok mahzur
lar çıkacak, birçok dedikodular çıkacak ve birçok 
muhataralar olacaktır. Vazifeler ve yetkiler bu 
kanunda yerini sarahatle bulmazsa, yarın mesu
liyetler de ona göre dağılacaktır. Onun için diyo
ruz ki, «T. K. İ. tarafından hazırlanacak ve Ba
kanlıkça onaylanacak yönetmelik gereğince alıp 
satmak». Bu hem Bakanlığı, hem T. K. İ. Kuru
munu selâmete ulaştırır. Sadece Bakanlık dedi
ğimiz takdirde Bakanlığın keyfî takdiri yalnız 
sadece Bakanı ileride mesul duruma düşürebilir. 
Bu itibarla müessese ile ve Bakanlığı burada bir
leştirmek lâzımdır. Çünkü T. K. İ. nin kuruluş 
hüviyeti müstakildir. Bu istiklâli Bakanlığın ber
taraf etmesi doğru olmıyacağmdan telif etmek 
hem Bakanlık için, hem de Kurum için selâmet 
görüyorum. 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. Önerge üze

rinde söz veremem. Lehinde bir kişi, aleyhinde 
bir kişi konuşmuştur. Anayasanın 113 ncü mad
desini daha fazla münakaşayı mucip olmaması 
bakımından Yüksek Heyetin ıttılaına arz ediyo
rum. «Bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri kendi 
görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tü
züklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bun
lara aykırı olmamak şartiyle yönetmelikler çıka
rabilirler. Yönetmelik de Resmî Gazete ile yayın
lanıl'.» 

Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Anayasanın 113 neti maddesi sarih. Ancak 
T. K. İ. Kurumu bir kamu tüzel kişiliği değildir, 
hükmi şahsiyeti vardır. Bu itibarla T. K. İ. Ku
rumunun yönetmelik yapmak yetkisi yoktur. Bu 
itibarla, teklif edilen esaslara nazaran, prensibo-
larak beraberiz, her iki takrirle de beraberiz. An
cak şartname Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı tarafından tabiatiyle T. K. İ. Kurumuna ha
zırlattırılır, onaylanır. Bu böyledir. Yönetmeli
ği ise münhasıran Bakanlık yapabilir, bu vaziyet 
muvacehesinde. O itibarla Hükümet olarak Sayın 
iladan Âli Türker'in önergesine katılıyoruz. 

BAŞKAN — Vaziyet tavazzuh etmiştir. Sayın 
Beka ta ve Sayın Baturim müştereken hazırlamış 
oldukları takriri okuttum. Hükümet ve Komis
yon? 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sa
yın Bakanın verdiği bu izahat zapta geçti. Tat
bikat görmek üzere arkadaşımızın önergesine ka
tılıyoruz. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Türkiye Kömür 
İmletmeleri tüzel kişilik değil midir? 

BAŞKAN — Efendim tüzel kişilik ayrıdır, 
kamu tüzel kişiliği ayrıdır. Lütfen müdahale et
meyin arkadaşlar. İştirak ediyor musunuz efen
dim? Sayın Hasan Âli Türker'in takririne! Sa
yın Bekata ve Sayın Batur iltihak ettiler. Takri
re Hükümet ve Komisyon da iştirak etmektedir. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etiniyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi ayrıca maddeyi bu kabul edilen tak
rirdeki değişiklikle oyunuza sunacağım. Ancak 
şimdiye kadar bahis edilmiyen bir hususu istiyen 
bir takrir daha vardır, onu okutuyorum. 

(Güven Partisi adına Fehmi Alpaslan tara
fından verilen önerge tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takrire Hükümet katılıyor mu? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Hayır katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. Komis
yon? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon da katılmıyor. Tak
riri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Takrir reddedilmiştir, 1 nci maddeyi 
değişikliği ile birlikte okutuyorum, oylarınıza 
arz edeceğim. 

Madde 1. — 22 . 5 . 1957 tarihli ve 6974 sa
yılı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ka

nununun 2 nci maddesinin (B) fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

B) Yukarıdaki fıkrada yazılı maden kö
mürlerinden bok, briket gibi diğer nevi 
kömürler ve bilcümle tâli maddeler imal ve is
tihsal etmek; 

Devlet; özel idare ve belediyelerin ve bun
lara bağlı işletmelerle, İktisadi Devlet Teşekül-
leri ve müesseselerinin, özel teşebbüsün TKİ iş
tiraklerinin istihsal ettiği (A) fıkrasında ya
zılı kömürler ve bunlardan elde edilen kok ve 
briket kömürlerini ve koklaşma esnasında 
elde edilen tâli maddeleri ile bitümlü şistleri 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca hazır
lanacak teknik şartname ve yönetmelik esas
ları dairesinde alıp satmak. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde değiştiği için ayrıca açık oylarınıza 
sunulacaktır, kutular gezdirilsin. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 
- BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-

m 
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rain. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanun tasarısı, yapılan değişiklikle birlikte 
Meclise gönderilecektir. 

TARIK REMZİ BALTAN ((Zonguldak) — 
Sayın Başkan son söz üyenindir. 

BAŞKAN — Söz mü istiyordunuz efendim?.. 
TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 

Sırada kimse, onun, 
BAŞKAN — Daha kanun bitmemiştir. Acık 

oy neticesi tevhini edildikten sonra söz verebi
lirim efendim. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arş
ları Bora'nın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/526) (S. Sayısı : 931) 

BAŞKAN — Raporu okutacağım. Anayasa 
ve Adalet Komisyonu? Adalet Komisyonu Baş
kanı burada mı? Sözcüsü? Başkanı ve sözcüsü 
yok. Komisyon yok, şu halde bu raporla birlikte 
Gündemimizde tüzük gereğince bir defa görü
şülecek kısımda bulunan; 

3. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/541) (S. Sayısı : 932) 

4. — Cumhuryiet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/542) (S. Sayısı : 933) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret TurhangiVin yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum-
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis-
raporu (3/554) (S. Sayısı : 934) 

6. — Cumhuriyet Senatosu TJrfa Üyesi Hasan 
OraVın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/570) (S. Sayısı : 935) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karakisar 
Üyesi Kemal Şenocak'ın yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/571) (S. Sayısı : 936) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporlarına 
ait görüşmeler gelecek birleşime kalmıştır. 

Birinci görüşülmesi yapılacak işlerden. 

8. — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketi kâr hisseleri hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İk
tisadi îşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/162; Cumhuriyet Se
natosu 1/743) (S. Sayısı : 937) 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonu? 
Yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

9. — Cezaların infazı hakkındaki 13 .7.1965 
tarih ve 647 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin Mûlct 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru. (Millet Meclisi 2/116; Cumhuriyet Sena
tosu 2/212) (S. Sayısı : 933)) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisvo-
nu? Yok. Bu mevzu da gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

I 

J Lütfen sayın üyeler oylarını kullansınlar. 
Oylarını kullanmıyan sayın üye var mı? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 

6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri Ku
rumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fıkra-

I sının değiştirilmesine dair kanun tasarısının ya-
| pılan açık oylamasına 80 sayın üye ov kullan

mıştır. Nisap hâsıl olmadığından gelecek birle
şimde açık oylama tekrar edilecektir. 

Gündemimizde başka madde bulunmadığuı-
dan 8 . 6 . 1967 Perşembe günü saat 1.1,00 ie 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18,47 

1 ^ > • 
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B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

3 . 3 . 1967 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Yiğit Köker'in, bir şirketin inşa ettireceği lüks 
turistik otele dair sorusu ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanı Nihad Kürşad'ın yazılı cevabı (7/330) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Turizm ve Tanıtma 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerini saygılarımla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Ankara Üyesi 
Yiğit Köker 

1. özkar Koli. Şkt. nin yabancı sermaye 
iştirakiyle Antalya'nın Küçük Çaltıcak mev
kiinde inşa ettireceği lüks turistik otel ile 
350 aded motel inşaatına başlanılmış mıdır. Baş-
lanılmışsa inşaat ne safhadadır. Başlanılın a-
mışsa inşaat hangi tarihte bağlıyacak ve ne 
zaman bitecektir. 

2. öz/kar Kil. Şkt. nin teşebbüsüne ortak 
olan ya!bancı firmanın açık adresi nedir? 

3. Bakanlar Kurulunun 22 . 6 . 1966 tarihli 
Kararnamesine müsteniden yabancı ortağın 
aynı sermaye olarak memleketimize getireceği 
malzemenin cins, miktar ve tutarları nedir. 

4. Mezkûr teşebbüse yabancı sermayenin 
iştirak payı ne kadardır. Bu iştirak payının 
nakdi kısmı yurda getirilmiş midir? Getirilme
mişse sebebi nedir. 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma 

Bakanlığı 2 . 6 . 1967 
Bakanlık Sözcülüğü 

Sayı : 28/8879 

Konu : Senatör Yiğit Kö
ker'in önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 31 . 5 . 1967 tarihli Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7447 - 7/330/4710 sayılı 
yazıları : 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in. Özkan Kolektif Şirketinin Antalya'da 
inşa ettireceği turistik tesisler ile ilgili öner
gesine ait cevap ekli olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Nihad Kürşad 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Kö
ker'in Özkar Kolektif Şirketi ile ilgili önergesi 

cevabı 

1. Belge müracaati sırasında istanbul Sö
ğüt Sdkatk E&ki Ploata Han Nıo : 3/17 Galata 
adresinde mukim. 

özkar Kolektif Şirketinin Antalya'da Ke
mer 1 olu Üzeri Küçük Çaltıcak Mevkii Gök-
dere Ormanı civarında kuracağı tesisler için 
Bakanlığımızca 14 . 4 . 1964 tarih ve 146 sayılı 
lüks sınıf turistik otel ve turistik motel tu
rizm müessesesi belgesi verilmiştir. 

Dosyanın tetkikinden şirketin yabancı ser
maye ithali için Ticaret Bakanlığına müracaatta 
bulunduğu, Almanya Hamburg'da Kapid - Bau 

Stahlbock KG. Firmasiyle ve Amerika Birler. 
şik Devletleri New Jersey 59 Monroe Street 
Garfield'de mukim Enertron Corporatron Fir
ması ile temas kurmuş olduğu anlaşılmıştır. 
Buna rağmen 22 . 6 . 1966 tarih ve 6/6631 
sayılı Kararname ile Özkar Koli. Şirketinin 
Lichtenstein'de Vaduz şehrinde kurulu în-
terinvest S. A. Firması ile anlaştığı, müteşeb • 
bis Özkar Koli. Şirketinin kurulacak lüks tu
ristik otel ve 350 aded bungalow tesisinin iş
letmecilik ve kârına % 15 nisbetinde ortak 
olacağı belirtilmiştir. 

Bakanlığımızda bu hususta daha fazla bilgi 
bulunmamaktadır. Yabancı sermaye ile ilgili 
bütün malûmatın Ticaret Bakanlığında ol
ması gerekmektedir. 

Yine Kararnamede getirilecek yabancı ser
mayenin 1 108 600 dolarlık kısmının aynı ser-
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maye ve bakiye 3 891 400 liralık kısmının ise 
nakdi sermaye olacağı belirtilmiştir. 

Özkar Koli. Şirketinin Başkanlığımıza yap
tığı müracaat üzerine belge 21 . 10 . 1966 ta
rihinde özkar Kolektif Şirketi - înterinvest 
Sosiyete Anonim Merkezi Vadıız Türkiye 
Antalya Şubesi Ortaklığı adına tescil edilmiştir. 

2. Yapılan son denetlemede tesisler ma
hallinde henüz hiçbir inşaat faaliyetinin bu
lunmadığı anlaşılmıştır. 

3. inşaatın bahsedilen Kararnamede de be-

....>.. 

lirtildiği gibi 22 . 6 . 1968 tarihinde bitmesi 
gerekmektedir. 

4. Özkar Koli. Şirketine ortak «olan ya
bancı firmanın acık adresi yine Ticaret Ba
kanlığında bulunabilir. 

5. Bakanlar Kurulunun 22 . 6 . 1966 tarihli 
Kararnamesinde belirtilen aynı sermaye listesi 
de yine mezkûr Bakanlıktan temin edilebilir. 

6. Nakdi sermayenin yurda getirilip ge
tirilmediği de Bakanlığımızca bilinmemekte
dir. 
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6974 sayılü Türkiye Kömür isletmeleri Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fıkrasının değiş
tirilmesine dair kanun tasarısana verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri üzclilek 
Sclâhattin Özgür 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzını Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebo 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Koker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arık an 
Sırrı Üzmıhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

183 
80 
74 

6 
0 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalcuk 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar : 103 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 
Hüseyin Kalpakiıoğlu 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deiivcli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkcine 

KÜTAHYA 
xV. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zal oğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Hidayet Aydmer 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

AĞRI 
Salih Türkmen 

[Reddedenler] 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

Fikret Gündoğan 

KOCAELİ 

Hikmet İsmen 
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[Oya katilmıy anlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Mkrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kanlan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

Mehmet Üınaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Serefhanoğlu 

BURSA 
1. S. Çağlayangli (B.) 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

GAZİANTEP 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arıburun 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

Mehmet Hazer 
KASTAMONU 

Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşe oğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NlĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlü 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadh 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü (I. Ü.) 
Suad Hayri Ürgüplü 

»9<İ 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

66 NCI BİRLEŞİM 

6 . 6 . 1967 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Ziya 
Nanii Şerefhanoğlu'nun iki aylık izin talebinin 
reddine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi. (3/585) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Adana Doğum Evine alm-
ımyan bir hastaya dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Balkanından sözlü sorusu. (6/438) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, İkili Anlaşmalara dair 
Dışişleri Balkanından sözlü sorusu. (6/439) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydıner'in, Türk Ticaret Kanununun bâzı 
maddelerinin uygulanmasına dair Adalet ve 
Ticaret bakanlarından sözlü sorusu (6/441) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi 
Onat'm, ticaret liselerinden mezun olanlara 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/442) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

1. —- 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu Kanununun 2 ncii maddesinin. (B) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kaibul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/144; 

Cumhuriyet Senatosu 1/748) (S. Sayısı : 930) 
[Dağıtma tarihi : 31 . 5 . 1967] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Ars-
lan Bora'nm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/526) (S. Sayısı : 931) fDağıtma ta
rihi : 31 . 5 . 1967] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Samisun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/541) (S. Sayısı : 932) [Dağıtma 
tariihi : 31 . 5 . 1967] 

3. —• Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/542) (S. Sayısı : 933) [Dağıtma 
tarihi : 31 . 5 . 1967] 

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil'in yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/554) (S. Sayısı : 934) [Dağıtma 
tarihi : 31 . 5 . 1967) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Ha
san Oral'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/510) .S. Sayısı : 925) [Dağıtma ta
rihi : 31 . 5 . 19667] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar 
Üyesi Kemal Şenocaik'm yasama dokunulmazlığı
nın .kaldırılması hakkında Başbakanlık te2İkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 

(Devamı arkada) 
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Komisyonu rapora (3/571) (S. Sayısı : 936; 
[Dağıtma tarihi : 31 . 5 . 1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketi kâr hisseleri hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İkti-

2 -
j sadi İsler ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor

ları. (Millet Meclisi 1/162; Cumhuriyet Sena
tosu 1/743) (S. Sayısı : 937) [Dağıtma tarihi : 

1 1 . 6 . 1967] 
2. — Cezaların infazı hakkındaki 13.7.1965 

tarih ve 647 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet 

j Meclisince kabul ollunan metni ve Cumhuriyet 
i Senatosu Anayasa, Adalet Komisyonu raporu. 

(Millet Meclisi 2/116; Cumhuriyet Senatosu 
! 2/212) (S. Sayısı : 938) [Dağıtma tarihi : 

| 1 . 6 . 1967] 


