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rula sunuşları. 344 
1. — Ankara Üyesii Mahmut Vural'ın, 

C. H. Partisi üyeliğinden istifa ettiğine 
dair istifa önergesi. 344 

2. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
Divanında açık 'bulunan bir Divan Kâtip
liği seçiminin ertelenmesine dair önerge3İ 344 

5. — Görüşülen işler. 345 
1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

nun değirjl'k geçici 5 ve 6 ncı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki 11 . 2 . 1966 
tarihli ve 7244 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân Ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/156; 
Cumhuriyet Senatosu 1/749) (S. Sayısı: 
926) [Dağıtma tarihöı: 29 . 5 . 1967] 345:346, 
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2. — Türkiye Cumhuriyeti Hlikümeıti 

ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükü-

Sayfa 
oıetİ arasında hava ulaştırmasına dair 
28 Haziran 19G6 tarih'Ji Anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve imar ve İskân 
ve Dırişleri, Turizm ve Tanıtma kom'is-
yonları raporları (Millet Meclisi 1/264; 
Cumhuriyet Senatosu 1/734) (S. Sayısı : 
927) 346:347,384:385 

3. — Nükleer 'enerji şahsınla hukukî 
mesuliyete dair Sözleşmeyi tadil eden Ek 
Protokolün onaylanmasının uygun »bulun
duğu hakkındaki kanun »tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/261; Cumhuriyet Senatosu 1/731) (S. 
Sayısı : 928) 347:348,386:387 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 32 nci maddesine 6842 
sayılı Kanunla eklenen (-g) fıkrasının de-
ğ-.irjİrilmesine dair kanun tasarısının Mil
let MısclJsince kabul olunan metni ve Cum-
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huriyet Senatosu Malî ve İktisadi işler 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/152; Cumhuriyet Sena
tosu 1/752) (S. Sayısı: 929) 348:351 

5. — 6974 sayılı Türkiye Kömür işlet
meleri Kurumu Kanununun 2 nei madde
sinin (B) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi işler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/144; Cumhuriyet Senatosu 1/748) (S. 
Sayısı : 930) 351:371 
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Edirne Üyesi Tahsin Banguoğlu'nun partile
rinden çıkarılmasına karar verildiğine ve kara
rın kesinleştiğine dair C. H. Partisi Cumhuri
yet Senatosu Grupu Başkanvekilliği tezkeresi 
okundu, bilgi edinildi: 

Avrupa Konseyi Iştişari Meclis Üyeliğine 
Ağrı Üyesi Salih Türkmen'in aday gösterildi
ğine dair C. H. Partisi Cumhuriyet Senatosu 
Grupu Başkanvekilliği tezkeresi okundu ve ve 
adı geçenin üyeliğe seçilmesi kabul olundu. 

Başkanlık Divanı kâtipliklerinde açık bulu
nan iki Divan kâtipliğine Yozgat Üyesi Sadık 
Artııkmaç ile Denizli Üyesi Hüseyin Atnıa-
ca'ııın aday gösterildiklerine dair C. H. Partisi 
Cumhuriyet Senatosu Grupu Başkanvekilliği 
tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Başkanlık Divanında açık bulunan iki Di
van kâtipliği seçiminin gündeme alınarak ida
re Amirliği seçimi ile birlikte yapılmasını tek
lif eden C. H. Partisi Cumhuriyet Senatosu 
Grupu Başkanvekilliği önergesi okundu ve ka
bul edildi. 

Başanlık Divanında açık bulunan idare 
Amirliğine Hakkâri Üyesi Necip Seyhan'ın aday 
gösterildiğine dair Güven Partisi Cumhuriyet 
Senatosu Basanvekilliği tezkeresi okundu, bilgi 
edinildi. 
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Sayfa 
6. — Sorular ve cevaplar 371 
B - Yazık sorular ve cevaplan 371 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Arslan Bora'nın, yabancı memleke't-
lerde'ki işçilerimize dair soru önergesi ve 
Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem'ün yazılı 
cevabı (7/333) 371:378 

2. — Cumhuriyet Senatosu Telkirdağ 
Üyesi Hayri Mumcuoğlu'nun, imam kad
rolarından Tekirdağ iline kaç kadro ve
rildiğine dair soru önergesi ve Devlet Ba
kanı Hüsamettin Atabeyli'nin yazılı ce
vabı (7/324) 378:J8l 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanında 
açık bulunan bir idare Amirliği ile iki kâtip 
üyelik için seçim yapıldı. Neticede : idare 
Amirliğine Hakkâri Üyesi Necip Seyhan, Di
van Kâtipliğine Yozgat Üyesi Sadık Artuk-
maç seçildi. İkinci kâtip adayı yeter çoğunluk 
oylarım alamadığından gelecek birleşimde ye
niden seçim yapılacağı bildirildi. 

İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı vekili 
Faruk Sükan, Orta - Doğu buhranı ve Hüküme
timizin tutumu hakkında açıklamalarda bu
lundu. 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi 
Onat'm, 22, 23 Nisan tarihlerinde T. İ. P. is
tanbul Milletvekili Çetin Altan'm İzmir'de ver
diği konferansa dair sözlü sorusu İçişleri Ba
kanı Faruk Sükan; 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi 
Onat'm, İzmir'de açılacak Yüksek Tekniker 
Okuluna dair sözlü sorusu Millî Eğitim Baka
nı İlhami Ertem; 

Cumhuriyet Senatosu Ankara. Üyesi Hıfzı 
Oğuz Bekata'nııı televizyon yapımına dair söz
lü sorusu Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihad 
Küruad; 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüse
yin Atmaca'nm, Denizli ili sınırları içinde bir 
tarım okulu açılmasına dair sözlü sorusu ile; 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı 
Oğuz Bekata'nm, Orman Kanununda yapılması 
düşünülen değişikliklere dair sözlü sorusu Ta
rım Bakanı Bahri Dağdaş tarafından cevap
landı. , 

Gündemde görüşülecek başka madde kal
madığından 1 Haziran 1967 Perşembe günü saat 

15 te toplanılmak üzere Birleşime saat 18,30 da 
son varildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili- Çanakkale 

Mehmet Ünaldı Nahit Altan 
Kâtip 

Kırşehir 
Ali Rıza Uzuner 

SORULAR 

Sözlü soru 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Kıbrıs meselesine dair 
sözlü soru önergesi, Dışişleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/443) 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Yiğit Köker'in, Bakanlık Müsteşar Muavininin 
yurt dışı seyahatlerine dair yazılı soru öner
gesi, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gönderil
miştir. (7/339) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — 6974 sayılı Türkiye Kömür işletmeleri 

Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meslislnse kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/144; Cumhuriyet Senatosu 1/748) (S. Sayısı : 
930) 

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

3. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar 
Üyesi Kemal Şenocak'm yasama dokunulmazlı
ğımın kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/571) (S. Sayısı ; 
936) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Hasan 
Oral'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/570) (S. Sayısı : 935) 

5. — 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) 

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

7. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/526) (S. Sayısı : 931) 

m*m 
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BİRİNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Ali Rıza Ulusman (Kırşehir) 

BAŞKAN — 65 ııci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
başlıyaruz. 

Yeter sayı vardır, müzakerelere 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i. — Ankara Üyesi Mahmut Vural'ın C. II. 
Partisi üyeliğinden istifa ettiğine dair istifa 
önergesi. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
C. H. Partisi üyeliğinden istifa ettim. Key

fiyeti ıttılaınıza arz eder, gereğinin yapılma
sını rica ederim. 

Ankara 
Mahmut Vural 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin ıttılaına arz 
olunur. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Diva
nında açık bulunan bir Divan Kâtipliği seçimi
nin ertelenmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Bir önerge daha vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
ıC. H. P. Ankara Üyesi Sayın Mahmut Vu

ral partisinden istifa etmiştir. Bu durumda 
puvanlarda değişiklik olduğuna göre Divan 
Kâtipliği seçiminin tehirini arz ederim. 

Güven Partsi Grupu 
Başkanvekili 

Konya 
Sedat Çumralı 

(«Doğru, doğru» sesleri) 
BAŞKAN — Efendim, doğru veya yanlış, 

oylarınızla belli edersiniz. Önergeyi dinlediniz. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Danışma Kumlunda tessbit edilen duruma 
göre çok cüzi bir faikla partilere kontenjanlar 
tahsis edilmiştir. Bu istifa ile hakikaten durumun 
yeniden görüşalüp karara bağlanmasını icDbettirerı 
ibir keyfiyet mevcuttur. Ancak biz bunu re sen. Di
van olarak gündemden çıkaramayız. Bir önerge 
vardır. Bu önerge ile Heyeti Umumiye gün
demden çıkarılıp, çıkarılmıyaeağı oyları ile belli 
eder. Bu itibarladır ki, okunan önergeyi oya ko
yuyorum. Bunun dışında bir söz sövlomek isti

yor musunuz? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, bu taksimin yapılması hangi mercie 
aittir, bunu İçtüzüğümüz gösterir. Bu taksimin 
yapılmasında dağıtım cetveli Senatonun ıttılaına 
arz edilmeden değişiklik yapılması mümkün de
ğil. Onun için bu takririn oylanmasına da lüzum 
yoktur. 

BAŞKAN — Var efendim. Müsaade buyurun, 
Heyeti Umumiyenin reyleriyle anedk gündeme 
girmiş olan, Heyeti Umumiyenin malı olmuş 
olan bir husus ancak Heyeti Umumiyenin kararı 
ile gündemden çıkarılır . Takriri Tüzüğümüze 
göre amel edilmek üzere oya koyacağım. Netice
de ona göne vaziyet belli olacaktır. 

Şimdi önergeyi dinlediniz efendim. Bu öner-
gev'i oylarınıza arz ediyorum; kabul edenler... 
Kaibul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Tekrar te
zekkür edilmek üzere gündemden çıkarılmıştır, 
bu husus. 

Gündeme geçiyorum efendim. 

-~ 344 — 
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5. — GÖRÜŞ 

1. — 193 sayılı Gelir Yergisi Kanununun 
değişik geçici 5 ve 6 ncı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki 11 . 2 . 1966 tarihli ve 7244 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/156; Cum
huriyet Senatosu î/719) (S. Sayısı : 926) (1) 

BAŞKAN — 193 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına aidolan raporu kısa olduğu için 
okutuyorum. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 19.4.1967 tarihli 88 nci Bir

leşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun değişik geçici 5 ve 6 ncı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki 11.2.1966 tarihli ve 724 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, Millet Meclisi 
Başkanlığının 20.4.1967 tarihli ve 1590/7705 sa
yılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı
na gönderilmekle, Komisyonumuzun 24 Mayı? 
1967 tarihli 25 nci Birleşiminde ilgili Bakanlık 
temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

I - Tasarı, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun değişik geçici 5 ve 6 ncı maddeleri hüküm
lerinin değiştirilmesi hakkındaki 11.2.1966 tarihli 
ve 724 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri ile 
en az geç'm ve götürü gider indirimi hadleri
nin uygulama süresinde yapılan değişikliklerin, 
Ocak ve Şubat 1966 ayları ile ilgili ücretlerin 
vergilendirilmesinde . uygulanmamasını öngör
mektedir. 

Tasarının gerekçesinde, 193 sayılı Gelir Vergi
si Kanununun 31 ve 63 ncü maddelerinde ya
zılı en az geçim ve götürü gider indirim had
lerinin uygulanmasını belirli süre ile takyide-
den değişik geç'ci 5 ve 6 ncı maddeleri süreleri
nin ertelenmesi hakkında hazırlanan kanun tasa
rısının 1.1.1966 tarihine kadar kanunlaşmaması 
üzerine mezkûr tarihten sonra geçen sürelerde 
hizmet erbabının Gelir Vergisi Kanununa göre 

(1 > 926 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

LEN İŞLER 

elde ettikleri ücretlerin vergilendirilmesinde, 
indirim hadlerinin tam tutarları ile uygulandı
ğı ve tasarının kabul edildiği 11.2.1966 tarihine 
kadar tatbikatın bu şekilde cereyan ettiği be
lirtilmekte; ancak, 724 sayılı Kanunun yürür
lük tarihinin 1.1.1966 olarak kabul edilmesi do-
layısiyle, Gelir Vergisi konusunda mükellef sa
yısı itibariyle en geniş zümreyi teşkil eden hiz
met erbabının, kanunun yayınlandığı tarih ile 
yürürlük tarihi arasında geçen sürede elde et
tikleri ücretlerden kesilen Gelir vergilerinin 
düzeltme yoliyle geri alınmasının zaruret ha
line geldiği, bu düzeltmelerin yapılmasının ise, 
mükellefleri olduğu kadar vergi dairelerini de 
birçok fuzulî muamelelerle uğraşmak mecburi
yetinde bıraktığı, ifade edilmektedir. 

1966 yılının Ocak ve Şubat aylarında, gerçek 
usulde vergiye tabi hizmet erbabınca elde edilen 

Jicretlerin vergilendirilmesinde 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun 31 ve 63 ncü maddelerinde 
yazılı en az geç'm ve götürü gider indirim had 

i r in in tam tutarlariyle nazara alınması, ve bu 
tutarlara göre tahsil edilen vergilerde her han
gi bir düzeltme yapılmaması, yine bu aylar için 
fazla tahsil edilmiş bir vergi mevcut ise bu 
vergilerin de mevzu usuller dairesinde ilgililere 
geri verilmek suretiyle mükellefiyet tesisinde 
eşitlik sağlanması hususlarını temin edecek olan 
tasarı, Komisyonumuzca da uygun mütalâa edil
miştir. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen maddeler, 
Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması karar] aştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan 
istanbul 
E. Adalı 
Tabiî Üye 

M. Özgüneş 
Ankara 

M. Vural 
Rize 

0. M. Agun 

Kâtip ve bu rapor 
Sözcüsü 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. 
R. Üner 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 
Yozgat 

î. Yeşilyurt 
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BAŞKAN — Tasarının müzakeresine geçiyo
ruz. Hükümet ve Komisyon yerlerini almıştır. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Bir önerge var okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
(926) sıra sayılı kanun tasarısının ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Bakanı Sözcü ır 

Erdoğan Adalı Osman Gümüşoğlu 

Kanunun ismi : 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 
geçici 5 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki 11 . 2 . 1966 tarihli ve 7244 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı. 

BAŞKAN — İvedilik teklifini dinlediniz. Tak
riri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik geçi
ci 5 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki 11 . 2 . 1966 tarihli ve 724 sayılı Kanuna 

ek Kanun 

Madde 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun değişik geçici 5 ve geçici 6 ncı maddeleri hü
kümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 11 . 2 . 1966 
tarihli ve 724 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci madde
leri ile en az geçim ve götürü gider indirimi had
lerinin uygulama sürelerinde yapılan değişiklik
ler, Ocak ve Şubat 1966 ayları ile ilgili ücretlerin 
(götürü ücretler hariç) vergilendirilmesinde uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Mali
ye Bakanı yürütür. 
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BAŞKAN -— Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Açık oylarınıza sunulacaktır. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da Hava Ulaştırmasına dair 28 Haziran 1966 ta
rihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi 1/264; Cumhuriyet Senatosu 
1/734) (S. Sayısı: 927) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Okunması kabul 
edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye! Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunda önerge var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan (927) 
sıra sayılı kanun tasarısının ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu Başkanı 

Suad Hayri Ürgüplü 

Kanunun ismi : 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaris

tan Halk Cumhuriyeti arasında Hava Ulaştır
masına dair 28 Haziran 1966 tarihli Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı. (1/734) 

BAŞKAN — İvedilik hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(1) 927 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti aracında hava 
ulaştırmasına dair 28 Haziran 1866 tarihli An
laşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu 

hakkında Kanun 

Madde 1. — 28 Haziran 1966 tarihinde Anka
ra'da imza edilen Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında hava ulaştırmasına dair Anlaşmanın 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

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

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Açık oylarınıza sunulacaktır. 

3. — Nükleer enerji sahasında hukukî me
suliyete dair Sözleşmeyi tadil eden Ek Protoko
lün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında
ki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/261; Cumhuriyet Senatosu 1/731) (S. 
Sayısı: 928) (1) 

BAŞKAN •— Raporun okunup okunmaması
nı oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın üye? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 928 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesine dair usulü
ne uygun bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan (928) 
Sıra sayılı kanun tasarısının ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu Başkanı 

Suad Hayri Ürgüplü 

Kanunun ismi : 
Nükleer enerji sahasında hukukî mesuliyete 

dair Sözleşmeyi tasdik eden Ek Protokolün onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı. (1/731) 

BAŞKAN — İvedilikle görüşülmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Nükleer enerji sahasında hukukî mesuliyete dair 
Sözleşmeyi tadil eden Ek Protokolün onaylan

masının uygun bulunduğu hakkında Kanun 

Madde 1. — 299 sayılı Kanunla onaylanmış 
olan Nükleer enerji sahasında hukukî sorumlulu
ğa dair Sözleşmeyi tadil eden, İktisadi İşbirliği 
ve Kalkınma Teşkilâtınca kabul edilip, Hüküme
timiz tarafından 10 . 4 . 1964 tarihinde imza
lanmış bulunan Ek Protokolün onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

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

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 kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır. 

4, — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine 6842 cay ılı Ka
nunla eklenen (g) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Mali ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/152; Cumhuriyet Sena
tosu 1/752) (S. Sayısı: 929) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmamasını 
oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye?... Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler..: Kabul otmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilikle görüşülme::: hakkında usulüne uy
gun verilmiş bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 'birinci görüşülmedi yapılacak iş

ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
(929) sıra sayılı kanun tasarısının ivedilide gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe vo Plân Komisyonu 
İstanbul 

Erdoğan Adalı 

Kanunun ismi : 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu

nunun 32 nci maddesine G842 sayılı Kanunla 
eklenen (g) fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı (1/752) 

BAŞKAN — İvedilikle görüjülmes.'ni oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 noi maddesine 6842 sayılı Kanunla ek

lenen (g) fıkrasının değiştirilmesine dair 
Kanun 

Madde 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci mad

desine 6842 sayılı Kanunla "eklenen (g) fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

g) İştirakçiler 

Tarım Bakanlığı Zi
rai Mücadele ve Ka
rantina Teşkilâtı ile 
Veteriner Teşkilâtın
da vazife gören me
mur ve hizmetlilerin. 

Hizmetin geçtiği 
yerler 

Zirai mücadele ve 
zirai karantina tek
nik ve idari içleri ile 
Dalgın, 'bulaşıcı, pa-
raziter -hayvan has-
talıklariyle mücade
le işlerinde. 
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(1) 929 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadı.'. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
sayın üye var mı? Buyurun Sayın Öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Balkan, muhterem arkadaşlarım, hizmetin geçti
ği yerler tetkik edildiği zamanda «Zirai müca
dele ve zirai karantina tetkik ve idari işleri ile» di-
•'or. Ondan sonra «salgın, bulaşıcı paraz'iter hayvan 
lıastalıklariyle mücadele işlerinde» dendiği za
man da salgın bulaşıcı ve paraziter hayvan has
talıklarında teknik ve idari işlerinde bulunan 
veteriner kısımları ile zirai işlerdeki çalışanlar 
ırasında bir rabıta yc'ktur. Bu itibarla bende
miz maddenin şu şekilde olmasını istedim. Zirai 
re veteriner karantina teknik ve idari işleri ile 
lalgm, bulaşıcı paraalter hayvan hastalıkları ile 
mücadele inlerinde, diye bir önerge verdim. 
Eğer bu önerge kabul edildiği takdirde o zaman 
veteriner işlerinde teknik ve idari kısımlarda 
çalınanlar da bu kanun hükümlerinden istifade 
etmek suretiyle zirai mücadele işlerinde yani 
tarımda çalışanlara alt aynı teknik işler eşit 
olacaktır. Bu itibarla önergen n kabulünü rica 
ederim, teelJkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Kemlsyonun bir izahı olacak 
mı efend'm bu husus ürerinde?... Buyurun, ko
misyon adına Sayın Adalı. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Muhte
rem Baykan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Öz-
türkçlnc arkadaşımızın teklifini hiç şüphesiz 
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biz müspet olarak karşılıyoruz. Çünkü kanunun 
şümulü ve kapsamını daiha genişletici mahiyet
tedir. Getirdiğimiz tasarıda veterinerlere, yal
nız 'hayvan hastalıklariyle mücadele işlerinde 
çalışanlara yıpranma payı tanıyoruz. İdari "iş
lerde çalışanlara 'bu tanınmamaktadır. İdari iş
ler yalnız zirai mücadele ve zirai karantina tek
nik ve idari işlerde çalışanlara tanınmaktadır 
ve bu kanun meriyettedir, tatlblkat böyledir. Bu 
tasarı ile ilâve edilen husus veterinerlere de 
daıha fazla zirai teşkilâtta çalışanlardan daha 
fazla çalışan veterinerlere de hem bu yıpranma 
tazminatını tanımak mücadelede çalışanlara, 
hem de veterinere olan ihtiyacımız dolayısiyle 
meslekî daha cazip hale getirebilmek bakımın
dan sırf mücadele işlerinde, idari işlerde değil 
mücadelede bilfiil çalışanlara bu yıpranma taz
minatı tanıyoruz. Bu şekilde, komisyondan gel
diği şekilde kabul edilmesini rica ediyorum. 
Çünkü ıher hangi bir değişildik, Yüksek Heye
tin malûmu olduğu veçhile tekrar kanunun geri 
gltmes'Tii mucÜbolacak ve zannediyorum bu dev
re çıkaımıyacaktır. Sayın Öztürkçlne'nln takriri 
yeninde olmakla 'beraber biz komisyon olarak 
mevcut şekliyle kabulünü rica ediyoruz: 

İL YAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Baş
kan; soru. 

BAŞKAN — Soru mu soracaksınız efen
dim? Buyurun. 

İL YAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın söz
cü kornişinken tazminattan bahsettiler, tazmi
nat mı yıpranma payı mıdır? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYON BAŞKA
NI ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Bu yıp
ranma payıdır efendim. Senede iki ay yıpran
ma payı. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçlne, söz mü isti
yorsunuz? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Peki sıraya kaydediyorum efen
dim. 

Sayın Hasan Âli Türker. 
HASAN ÂLİ TÜRKER (Balıkesir) — Sa

yın Balkan, sayın senatörler, mücadele işlerin
de, yani salgın ve paraziter hayvan hastalık
larında mücadele işlerinde çalışan veteriner he
kimler ve yardımcıları kasdedlllrken idareci 
grup diye ayırmamak gerekir kanaatindeyim. 

Çünkü, meselâ bir vilâyet veteriner müdürü as
lında müdürdür, idarecidir, fakat bilfiil müca
dele ile iştigal eden ve mücadeleyi yürüten bir 
makamın sahibidir. Binaenaleyh, idareci diye 
veteriner hekimleri de ayırtmak değil, 'bilâkis ida
recilerle birlikte mücadelede çalışan meslektaş
ların hep isini birden kapsaması YQ öyle ifade 
edlmesi kanaatindeyim. Ben zaten tasarıyı öyle 
anladım. Çünkü bizde idareci diye bir grup yok
tur. Doğrudan doğruya salgın haftalıklarla mü
badele vardır. Bunun müdürü de İçindedir, 
merkez voterineri de içindedir, ilçe vetcvkıeri 
de içindedir kanaatindeyim. Böylece şeı'lıedilir-
se daha doğrusu açıklanırsa daha vuzuha ka
vuşur zannediyorum. Bunun için süz aldım. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — ıSayım Öztüıikçlne, buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sa

yın Başkan, 'muhterem arkadaşlarım; üzüntü 
İle tekrar ötmek isterim ki bu tasa-ı esasında 
tam 'olanak hazırlanmış değildir. Eğsr bu ta
darı hakikaten ilmin süzgeçîlnelıccı geçerek ha
zırlanmış olsaydı tasarı olarak Yüce Mecltlse 
ımulduğu zaman da tevdlatçıları da almama-
JI .icabedeıdi. Kanun saki deyimle iotirakçi ve 
tevdlatçıları da içine almış. Halbuki Yüce Mec
lisin vaktiyle kabul etmiş olduğu 545 sayılı Ka
nun ile tevdi"atçılar tamamen kalkmış, hepsi 
le iştirakçi haline gelmiş idi. Eğer 10 Hazi
ran 1965 tarihinde Yüce Meclislerde kabul edi-
len tevdiatçılarm iştirakçi haline gelmes'nde Ta-
-*ım Bakanlığının bu hususta t i r önçalrrna ol
muş olsaydı böyle bir tevdlatçı şeklinde kanun 
tasarısında zikretmemesi leabederdi. 

Şimdi .muhterem arkadaşlar, Senato
nuzda nedense bir hava esiyor; aman 
tasarı, aman teklif geri gitmesin. 

Şimdi, geri gittiği zaman ne olacak? Her ve
teriner müdürü muhakkak ki, salgın hastalık
larla ve paraziter hastalıklarla mücadele etmez. 
Peki bunun hukukî durumu ne olacak? Bir ta
raftan ziraat müdürü bu kanundan istifade ede
cek, diğer taraftan tarım müdürü bu kanundan 
istifade edemiyecek, böyle şey olmaz arkadaş
lar. Aynı vekâlete mensup aynı insan sağlığını 
koruyan iki teşekkülün her ikisinin de hak ve 
hukuku ileriye gitmelidir. Bendeniz demiyorum 
ki, halk sağlığım, yakinen ilgilendiren belediye 
veterinerlerini de buna dâhil edelim. O zaman 
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belki şekil bakımından iş uzun olur. Ama bura
da kanunda zirai ve tarım mücadeleleri demek 
suretiyle daha âdil olacağı kanaatindeyim. Bu 
bakımdan önergemi kabul buyurmanızı istirham 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt. 

MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — 
Muhterem Başkan, kıymetli senatör arkadaşla
rım, Millet Meclisince kabul edilmiş bulunan 
kanunun 1 nci maddesinde 2 nei fıkra olarak 
yer almış bulunan fıkradaki ifade ve ibareler, 
Türk veteriner hekimlerinin Tarım Bakanlığı 
bünyesindeki Veteriner işleri Genel Müdürlü
ğünde istihdamı ile Zirai Mücadele ve Karantina 
Genel Müdürlüğündeki istihdamları arasında bir 
eşitsizlik istihdaf eder mahiyette görülmektedir. 
Hakikaten de Tarım Bakanlığının bu iki genel 
müdürlüğünde çeşitli görevler ifa etmekte bu
lunan veteriner hekimlerinin çalışma şartları 
mesuliyet durumları ve amaçları tamamen birbi
rinin mütenazırı görevler olması itibariyle muh
terem Senatör Öztürkçine'nin değişiklik teklifi 
hakkında burada vermiş olduğu önergenin na
zarı itibara alınarak bu şekilde bir değişiklikle 
tasarının kanunlaşmasının daha muvafık ve uy
gun olacağını; adalet duygularına tevafuk ede
ceğini arz eder ve itibar gösterilmesini bilhassa 
istirham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy, buyurun. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar; benim arzım daha ziyade 
bir durumun tavzihini istemek mahiyetinde ola
caktır. Şimdi teşkilâtımızda veteriner müdürü 
vardır, merkez veterineri vardır, kaza veteriner
leri vardır. Mücadeleyi bunlar topyekûn birlikte 
yürütürler ve çok zaman ve hele bâzı vilâyet
lerimizde mevcudumuz malûm, zaten, çok vilâ
yetlerimizde merkez veterineri de bulunmaz ve 
veteriner müdürü bizzat mücadeleye iştirak eder. 
Ama, şimdi sözcümüzün deminki beyanına gö
re mücadeleyi yapmış, bizzat yürütmüş olma
sına rağmen veteriner müdürüne diyeceğiz ki, 
sen veteriner müdürüsün idarecisin sana ver-
miyeceğiz. Hayır biz böyle anlamıyoruz. Bizim 
anladığımız, Bakanlıktaki idareci âmenna, ama 
vilâyetteki, taşradaki veteriner müdürü ve ve
terinerlerin bizzat mücadeleyi yaptıkları için 
veteriner müdürüne sen idarecisin diye bunu 

ayırmamak lâzımgelir. Bilhassa, sözcüden bu 
kısmın tashihini rica edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Gündemdeki 1, 2 ve 3 sıra sayılı 
kanun tasarılarına oylarını kullanmıyan sayın 
üyeler var mı efendim? Yok. Oylama işlemi bit
miştir. 

Sayın Komisyon, en son sözü size versem olur 
mu? Daha söz istiyen arkadaşlar var. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Bu hususu 
tavzih edersem belki arkadaşlar söz almaktan 
sarfınazar eder. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlarım, müzakere etmekte ol
duğumuz kanunda bir anlayış farkının oldu
ğu açıkça gözükmektedir. Sayın öztürkçine'
nin verdiği önerge, idarecilerin de dâhil ol
masını ithal edilmesini istemekte, Komisyon 
Sözcüsü arkadaşımız idarecilere de teşmilinin 
faydalı olacağını, fakat kanunun gecikmesinin 
isabetli olmıyacağmı belirttiler. Bu hizmette 
çalışan veteriner Senatör arkadaşlarımız ida
recilerin de bulundukları mevkide bilfiil müca
deleye girmeleri hasebiyle bu metnin içeri
sinde bulunduğunu, kendilerinin o şekilde an
ladıklarını ifade ettiler. Şurası muhakkak ki 
yazılışta bir hata vardır. Çünkü zirai mücadele 
kısmı için idareciler sarih olarak ifade edildiği 
halde buraya konmamış. Bir hatanın olduğu 
muhakkak. Şimdi bu kanunun maksadına uygun 
çıkması için Sayın Sözcünün bunu tasrih et
mesini rica ediyoruz. 

Diğer veteriner arkadaşlarımızın ifade ettiği 
gibi, idari işte gözüken veteriner müdürleri ve 
bunun gibi idareciler fiilen mücadeleye iştirak 
etmiş gibi sayılıyor mu, sayılmıyor mu? Burada 
görüş ayrılığı oluyor. Derler ki; o, âmirdir, o da 
fiilen mücadeleye iştirak etmiştir, bu kanunun şü
mulüne girmektedir. Kanunun şümulünün tes-
biti bakımından şu iki fikrin sözcü tarafından 
tavzihinin zaruri olduğuna kaaniim. Bu noksan 
ikmal edilmediği müddetçe kanunun anladığımız 
şekilde tatbikat görmemesi mümkün olabilir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Adalı. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu gelen ta-
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sarı, mevcut 32 nci maddedeki mevcut hükmün 
(g) fıkrasına bir ilâvedir. Tarım Bakanlığı 
Zirai Mücadele ve Karantina Teşkilâtı ve onun 
mensupları idarecileri şimdiye kadar bir tatbi
katın içinde. Bu tasarı ile sağlanmak istenen 
gaye veteriner ve sağlık memurlarını ve müca
dele memurlarını da tarım işlerinde çalışanlara 
ilâve etmektir, eklemektir. Buradaki konuş
malardan daha ziyade bu Tarım Bakanlığı zi
rai mücadelesinde çalışanlar bir emsal şeklinde 
gözükmeye başladı. Ben hemen arkadaşları
mızı tereddütten kurtarmak için ilâve edeyim 
ki, bu mücadele işlerinde çalışan bütün "veteri
nerler, kazalarda ve vilâyetlerde çalışan vete
rinerler, veteriner müdürleri ve sağlık memur
ları kanunun kapsamı içindedir. Onlar fiilen 
mücadelenin içindedir. Mutlaka eline iğne alıp 
bir tavuğa veya bir hayvana aşı yapması lâ-
zımgelmez. Ama mücadelenin sevk ve idaresi
ni elinde tutan veterinerler ve sağlık memur
ları kanunun kapsamındadır. Yalnız veteriner 
olarak hariçte kalanlar zooteknik sahasında, 
yani haralarda ve hayvan ıslah istasyonlarında 
çalışan veterinelerler bunun dışında kalmakta
dırlar. Onun gerisinde bütün kaza ve vilâyet 
veteriner müdürleri ve hayvan sağlık memur
ları kanunun şümulü içine girmektedir. An
cak, zirai mücadeledeki gibi dosya taşıyanlar, 
kâtipler elbette kanunun kapsamı içine girme
mektedir. Zaten bütün arkadaşlarımızın her za
man bilhassa bütçe üzerindeki tenkidlerde ileri 
sürdükleri fikir bizzat masa başından kaldırılıp 
fiilî mücadele sahasına, tarlaya götürmek ol
duğuna göre gayemiz, elbette bu kanun tasa
rısıyla böyle bir maksadın da sağlanmış olaca
ğına kaaniyiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen sayın üye var mı ?.. Yok. 

Takriri okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 32 nci maddesine 6848 sayılı Kanunla ek
lenen (g) fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun tasarısının hizmetin geçtiği yerlere ait bi
rinci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini saygı ile arz ederim. 

İstanbul 
Rifat öztürkçine 

«Zirai ve veteriner, karantina teknik ve idari 
işleri ile salgın, bulaşıcı, parazitler hayvan has
talıkları ile mücadele işlerinde» 

BAŞKAN — Takriri dinlediniz. Hükümet 
iştirak ediyorum mu ? 

DEVLET BAKANI SADIK TEKÎN MÜF-
TÜOĞLU ((Zonguldak Milletvekili) — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Havır. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon iştirak 
etmiyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 
Efendim maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanunun yayımını taki beden 
ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

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

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı kanunlaşmıştır. 

5. — 6974 sayılı Türkiye Kömür işletmeleri 
Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi îşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet 3Ieclisi 1/144; 
Cumhuriyet Senatosu 1/748) (S. Sayısı : 930) 
(D 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıda ismi çıkarılan (930) sıra sayılı ka
nun tasarısı tabedilip sayın üyelere dağıtılmış 
bulunmaktadır. 

(1) 930 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân 
Komisyonu Başkanvekili 

î Cenap Ege 

Kanun İsmi : 

6974 sayılı Türkiye Kömür işletmeler1 Ku
rumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun tasarısı. 

BAŞKAN — Gelen kâğıtlardan, takrirde bah
sedilen 930 Sıra Sayılı tasarının gündem3 alınıp 
aİmmimaTcıı oylarmır.a, arz ediyorum. Gündeme 
alınmasını kabul edenler... Etmiycnler... Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Okunması kabul 
edilmiştir. 

Bütço ve Plân Komisyonu raporu 
Yüksek Ba}kanlvra 

Millet Meclisinin 17 . 4 . 1957 tarihli 87 nci 
Birleşmrnde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı ov ile ka;bul edilen, 6974 sayılı Türkiye Kö
mür İşletmeleri Kurumu Kanununun 2 nci mad
desinin (B) fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun tasalısı, MTet Meclisi Başkanlığının 
19 . 4 . 1967 tarihli ve 1421/654S sayılı yazıları 
ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderil
mekle, komisvonumuzun 25 Mavıs 1907 tarihli 
25 nci Birletmende ilgili bıkan da hazır bulun
duğu haMe tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru
muna. özel sektör maden kömürlerini de satmal-
mak imkânının verilmesini öngörmektedir. Gerek
çede ; kurumun istihsal etmekte olduğu kömür
lerin ihtiyacı karşılamaya kifayet etmediği, bilhas
sa biivük şehirlerimizde, son yıllarda çok erken 
olarak hissedilmeve başlanan yakıt sıkıntısının gi
derilmesi zarureti muvacehesinde TKÎ Kurumu
nun, seneırn her mevsiminde özel sektöre ait lin
yit kömürlerini de satmalıp stokla ma sı ve bunları 
her an müşteriye satabilme imkânlarına sahip bu
lunmasının zorunlu görüldüğü; gerçekten, özel 
kömür maden1 eri ocak sahiplerinin, kömürlerinin 
b'ivük bir kısmının bdhassa yâz aylarında TKl j 
Kömür Satış ve Tevzi Müessesesince satmalmarak 

müessese aracılığı lie halka intikalini talebbet-
• tikleri; kurumun da, resmî sektör maden kömür
leri yanı sıra özel teşebbüsün maden kömürlerini 
de Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi depolarında 
sattırmayı arzu. etmesine rağmen, mevzuatın 
mer'i şekli ile buna imkân bulamadığı ve kışm 
en şiddetli aylarında halkın mahrukat sıkıntı
sının giderilmesinde âzami güçlükle karşı kar
şıya kaldığı belirtilmektedir. Bu itibarla, mev
zuata, özel sektör maden kömürlerinin de satm-
alınmasma imkân veren bendin ilâvesinin faydalı 
ve zaruri görüldüğü, yine gerekçede ifade olun
maktadır. 

Gerekçede belirtilen susuşlar ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanının verdiği geniş malû
mat nravacehesmde, tasan, komisyonumuzca uy
gun mütalâa edilmiştir. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen maddeler, 
komisvonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

I I I - Tasarının Genel Kuru1 da öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması kararlaştırılmıştır. 

G^nQl K u n t u n tavsiplerine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Ba-skan 
İstanbul 

E. Adalı 

Sözcü 
îsLanbul 

0. Gümüşoğlıv 

Bu Rapor Sözcüsü 
. Aydm 

1. C. Ege 

Kâtip 
Tabiî Üye 

Muhalifim 
Muhalefet şerhim eklidir 

S. Küçük 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ankara 
R. Üner T. Kapanlı 

Auka"°. Ordu 
Muhalifim Söz hakkım mahfuzdur 

Sö^ hakbm saklıdır Ş. Koksal 
M. Vural 

Rize 
O. M. Agun 

Yozgat 
I. Yeşilyurt 

Muhalefet şerhi 
Yeraltı servetlerinin verimli şekilde işletilme

si, büyük sermaye, teknik b'lgi ve teknik perso
nel i1 o mümkün olabilir. Halen memlekette özel 
rektörün bu kapasiteye gelemediği maalesef bir 
gerçektir. Bu şartlar altında, özel sektörün üre
teceği linyitlerin, yaraltı servetlerinin verimli şe-
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kilde işletilmemesi ve heder olmasını mucibola-
cağı kanisiyle bu kanuna muhalifim. 

Sami Küçük 
Tabiî Üye 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen sayın üyeleri tesbit edeceğim. 

Sayın Atalay, Sayın Mahmut Vural... 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 

geçici 5 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki 11 . 2 . 1966 tarihli ve 7244 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısına 110 sayın üye oy kul
lanmış, 95 kabul, 15 ret. Tasan kanunlaşmış
tır. 

Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Macaris
tan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına dair 28 Haziran 1966 tarihli An
laşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısına 121 sayıl üye oy kullan
mış, 121 kabul. Tasarı kanunlaşmıştır. 

Nükleer enerji sahasında hukukî mesuliyete 
dair Sözleşmeyi tadil eden Ek Protokolün onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun 
tasarısına 117 sayın üye oy kullanmış; 117 kabul. 
Tasarı kanunlaşmıştır. 

Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım, 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu hakkındaki Kanunun ikinci maddesinin 
(b) ve dolayısiyle (a) maddelerinde değişiklik 
yapılmasını istiyen Hükümet tasarısını dikkatle 
tetkik ettim. İstenilen husus; Devlet Kömür 
İşletmeleri Tevzi Müessesesine özel sektöre ait 
linyit kömürlerinin alınıp Devlet müesseselerin
de muhafaza edilip satılması yctfc'si istenmekte
dir. İlk nazarda mesele eok basit ve özel sek
törü destekler mahiyette gözükmektedir. Fakat 
Birinci 5 Yıllık Plân ve 2 nci 5 Yıllık Plân, 
bu plânların anahcdeflcri ve maksatları ile Ka
mu İktisadi Teşebbüslerinin gaye ve maksatları 
Hükümet programı muvacehesinde işbu kanun 
tasarısının hukuk kaidelerine, plânın ruhuna ve 
karma ekonomi sistemine ve düşünce prensibine 
uygun olmadığı aşikârdır. Bu sebeple"gelen bu 
kanun tasansnrn aleyhinde konuşacak ve so
nunda bir önerge ile reddini talcbedeeeğim. Ge
rekçeyi beraberce tetkik edersek görürüz ki 
Hükümet gerekçesinde sözü geçen kanunun 
2 nci maddesinin (a) ve (b) bencilerinde yapı
lacak değişiklik için şu gerekçeleri ileri sürmekte 

ve mesnedolarak göstermektedir. Özel sektö
rün elinde bulunan linyit kömürlerinin özel 
sektör tarafından Türkiye Kömür İşletmesince 
alınıp satılması istenmektedir, bir. 

İkincisi; Ankara, İstanbul gibi büyük şehir
lerde Kışın yakıt ihtiyacı hissedilmektedir. Bu 
yakıt ihtiyacını karşılıyabilmek için özel sektöre 
ait linyitleri de elde bulundurmak ve böylelikle 
yakıt ihtiyacını karşılıyabilmek. 

Üçüncü bir husus da; sanayi ihtiyaç kolların
da linyit kokla birlikte kullanmak ve böylelikle 
ihtiyacı karşılamak gibi hususlar ileri sürülmek
te. Hükümetin bu gerekçesinin dışında Millet 
MoeYij'rjlc görüşıü'düğü -sırada zamanın Ener
ji ve Taıbiî. Kaynalklar Bakanı diğer mcoııetler-
ck:ı daha çok ecel tc;şebijibü h'rmaye için geti
rildiğini ifade cı':r.r.ü}ti. Şkudi özel sektörün hi-
mayeul nti olacelk, sımyi ihtiyaçlarıma karşı
lığı bir tedbir imi olacak, yjksa ö'Zcl sektörde 
ju lumn linyitle uğranan kimsekrdn taleplerimi • 
karşılıyaceJk, veyahut yakıt sıkıntısı mı gideri
lecek ve bunlar m"ı :Jİ:Qn müdür? Bunları gö-
rebilımdk içki evvelemirde plâna uygun mudur? 
Plân ihtiyarlarının karşılanması vcyaıhrjt ika-
<:nu sektörü' özel scktü.dn ticari işlerinin pa-
zarlamıace.aı da üzerine alakikeclk mi? Asıl 
•mesele burada. Benim hukuki ve ekonemk an--
layısın özol sekliürdea yanadır. Özel sektörün 
yapıcı, y.d ğüü.ei'ici, insan haysiyet ve şerefine 
uygun davranışlar:nm hana estii savunueusu 
ve taoaikarıyem. Ancak özel s akit örün' - kamu 
Ü:L:I:ÖIÜ'yanında' kanma eJkonnmisini muayyen 
deroeıeye kadar birisi üzerine alacak, muayyen 
bir seviyeden sonra diğeri üzerime aiacclk ş'e-
kiide acknry.oean. B.'r ek, özel scki.örün hi-
eııaye ve teşvik tedbirleri plânda güaterikn şe-
I likk yapılabilir. Onun dışında' özel laktikı'in 
ba.lka usulkrlc himaye ve tesv'k'i nıüızfrfi'.n de
ğişilir. rVrx;li hep beraber plânı göreceğiz. 
Plânda; linyit veya besthangi bir s a k a k v\Uq 
vo pazarlama işkıünde himayesi öngörüknekte 
imidir, gö rüku esmekte midir? Mü xf tiki müdür, 
değil nıidir? İSk olacak 1 nci dünerm plânı tet
k ik cıJeırjırk, yani 1 nci 5 yılkk linyit kömürü
ne ait hedefler tesbit edilmiş bu 3 milyon 800 
'bin ton olardk 1C-G3 te tcspüt edilmiştir. Y2 bu
nun 1 nci dönem plân sonunda varacağı hedef 
5 milyon 930 bin ton olmuştur. Millet Mecksin-
doki görüşmeleri sırasında Enerji ve Tabiî Kay-
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naklar Bakanının ifadesinden öğreniyoruz ki, 
bu hedefe ulaşılmıştır. Yani üretim sağlanmış
tır, gerek Devlet, gerek özel sektörden istenen 
husus tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan : 
özel sektörün buradaki himayesi; Maden Tet

kik ve Arama Enstitüsü lâbaratuvarları, mine
ralojik ve kimyasal analizleri, cevher zenginleş
tirme deneyleri ile sınai etüdleri yapacak ve hız
la sonuca bağlıyacak yolda donatılacak ve des-
fcefelenecteik. 

Tarıım ve BayınJdırhlk bakanlılkları 'elindeki 
toprak tahlil lâbaratuvarları çalışmalarında 
raslanacak maden elemanları hemen Sanayi Ba
kanlığı Petrol Dairesine bildirilecek. 

Bayındırlıik, İmar ve tsikân bakanlılklaraıın 
yapmakta oldukları jeolojik etüdler ile Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsünün çalışmaları ara
sında işbirliği kurulacak. 

Askerî yasak bölgeler yeniden gözden geçiri
lecek. 

Yasak bölgeler dışında kalan yerlerin 
1/25000 ölçekli haritalarının ilgililerce kullanıl
masına izin verilecek. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünce ma
den arama çalışmalarından elde edilen sonuçlar 
belli bir ücret karşılığında madencilerin yarar-
lammasına açık tu'tulacıafe, gibi bugün 'kanun ta
sarısında gösterilen satış yükünü üzerine ala
cak şekilde özel sektörü himaye edecek tedbirler 
birinci plânda özel sektörden yana olan bir gö
rüş içersinde plânda gösterilmemektedir ve plân 
bunu kamu sektörüne yük olarak vermemekte
dir. Birinci plânın sonu olan 1960 icra progra
mında da pazarlama işinin yani özel sektör ocak
larda linyit hazırlıyacak nakil, muhafaza ve sa-
Itış işini TıünMye KJöımıür İşletmelerime verecek, 
böylece rahat bir kazancı özel sektöre temin 
edecek şekildeki bir rahatlığı karma ekonomi 
içinde özel sektörden yana olmak şeklinde ifade 
etmeye imkân yoktur. Bu çok rahat bir kazan
cın mesnedi şeklinde gözükür ve devlet haya
tında çalışmalara çeşitli gölgeler düşürür. Nite
kim bu kanun tasarısı Millet Meclisinde görü
şüldüğü sırada çeşitli partiye mensup milletve
killeri çok ciddi endişeler ileri sürmüşlerdir. 
Ben bu emdişeilteri şiimidi burada dile götirecek 
değilim. Yalnız meseleyi tam objektif bir açı
dan tetkik etmenin zorunluluğu vardır. 1967 

plân icra programına göre de madencilik saha
sında bahusus linyit sahasında netice ve salık 
verilen hükümler içinde özel sektörün pazarla
ma işini Devlet sektörü bu kesim olarak ele ala
caktır, şeklinde hiç bir kayıt yoktur ve yapılan 
ıtatibilkaltlta ki başarılarda da bu bir esas olarak 
alınmamaktadır. - Uzundur, okumuyorum - İc
ra programının 95 - 96 - 97 - 98 ve 99 ncu madde
leri tetkik edilirse görülür ki, linyit sahasında 
çalışan özel teşebbüsü teşvik edici tedbirler salık 
verilmektedir. Ama bunların hiç birisinde ön
cülük gösteren hususlar kredi ve diğer finans
man kaynakları temin etmenin dışında pazarla
mayı da Devlete yükler ve bunu Devletten bek
ler bir hüküm ve kayıt görülmemektedir. Ayrı
ca Devlet Plânlama Dairesinin hazırladığı, ma
dencilere kolaylık olmak üzere yatırım projeleri 
için rehber olarak dağıttığı ve özel sektörü teş
vik eder mahiyette bulunan bu hizmetlileri de 
tetkik edersek görürüz ki burada özel sektörü 
destekler çeşitli tedbirler alınmasına rağmen 
özel sektörü pazarlama işini, yani kolay kazanç 
işini temin edecek yükü Devlete tahmil edecek 
'bir sistemi salık: verilmıemıefotedir ve görülme
mektedir. önemlidir Plânlamanın hazırladığı 
bu Yatırım Projeler Rehberinin 19 ncu sayfa
sının (B) bendini izninizle okuyacağım : 

«Bu tesis ulusal ekonomiyi kazanç oranını 
bir bütün olarak müteşebbisin ticarî kazancın
dan farklı olarak ölçmeye yarar ve bundan do
layı geniş bir test olmalıdır. Tamamen serbest 
bir piyade bir projenin ticari veya özel kârlılığı, 
milletin kârlılığı demektir ve bununla beraber 
ekonomide gümrük tarifeleri fiyat kontrol ve 
telâfileri, dondurulmuş ücretler, millî para de
ğerinin altında veya üstünde partiler, v.s. gibi 
ıtedbir, kontrol ve müdahaleler ticari maliyet 
ve değeninin sosyal maliyet ve değerinim ayar-
ilanıması sonucunu doğurur. Ulusal e&onıoraıiye 
yatırımım sağladığı net kazanç ölçülebilir. Ka
zanca ulaşmak için ticari kârlılıik besaibunda 
göz önüne alınan maddelerden bazılarının fiyat
larında ayarlaıma yapmak gercMi olur. Ulusal 
eıkonoımi baiknmındian, ımüiteş'elbbis için olan fcicarii 
maliyetlerinden çdk gerçek maliyetierti hesap
lar esas olacak şelkiMıe kullanılmasını sağlıya-
caık biçimde ayarlanır. Benzer şefkrilde çıktıikları 
değeri, müteşebbis için olan tıkara değerlerden 
çok eikonamJk ba/knmımdan gerçek değerlerini 
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gösltereeek şekilde indirilir veya yükseltilebilir. 
Bu ayarlamalar yapıldıktan sonra, projenin 
ınıillete bağlıyacağı gerçek net kazancım yana, 
toptan ve toplam sermaye yatırımı sonucumda 
millî gelirde sağlanacak met artışın hesabı müm
kün olur. Gerçek millî gelindeki bu artışı, yeni 
üretilen mal ve hiametlerıin değeri ile kullanı
lan kaymakların maliyeti arasındaki farlkı top
lam yatırımın ulusal elkomomi bakımından kâr
lılığına kıyaslama ancak bu şekilde yapılabilir.» 
Görülmektedir ki, plânın rehber olanak özel mü-
ıteştelbbise dağıtmış olduğu bu kayıtlanda da ti
cari iş'iemler içerisinde kârlılığın millî ekonomi 
içinde gerçek yenini bulalbilim'etsa için bunun re-
Ikabete ve ıserbetsit piyasaya bağiaranıasını şart 
gömmektedir. Şiımdi serbest rekabet ortadan 
(kalkacak, tamamen senbest rekabet ortadan 
kalkacak. Linyit işiyle meşgul olanlar sadece 
ocaklarda zahmet edip linyiti çıkaracaklar, 
kuş uçmaz, kervan geçmez yollardan Devlet 
Ibunu gidip alıp getirecek, Devlet bu ağır yükü 
(omuzlarına aiacalk, sadece öızel sekltıör kaaanımış 
olacaktır. Devlete yeni ve ağır yükler tahmil 
edilmiş olacaktır. Enerji ve Tabiî Kaymaklar 
Bakanı her ne kadar Millet Meclisimde istersek 
alırız, listemıezselk almayız 'diyorsa da bir tek 
kişiden Devlet linyitimi mahallinde aldığı tak
dirde, Türkiye gerçekleri odur ki, çeşitli tazyik
lerle üretici sayısı ne kadar ise ve ıue miktar
da ünetilelbiliyorsa artık Devlet bu yükü sırtına 
alacaktır ve böylelikle yolunu yapacaktır, mak-
iiyesini üzıerime alacaktır; serbest nekahet orfta-
dan kalkacaktır ve telk imalâtçı Devlet olacak, 
linyit fiyatlarını Devlet istediği gibi tanzim ede
cektir ve halk yanarına değil, halkın aleyhine 
fcıir durum meydana gelmiiş olacaktır. Ayrıca 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinim raporumda da 
mesele bir başka açıdan, bugünkü tasarımım ta
mamen alayhimde ve zıt bir şekilde ortaya ko
nulmuş bulunmaktadır. «Yurduimuzda artmak
t a olan enerji ve yalkıt ihtiyacının en ekonomik 
şekilde karşılanmasını, kamu ve özel sektörün 
-eGiindeki kaynakların ahenkli olarak geliştiinil-
(mesini ve özel sektöre aidolup geniş rezervleri 
âhtiva eden fakat sermaye kifayetsizliği, tek
nik bilgisizlik veya aşırı kâr hırsı amaciyle iş
letmeden bekletilen veya heder edilerek işleti
len, linyit sahalarının değerlemdirilmıesin'i sağlı-
yaeak ve çeşitli yakıt problemlerinin hallimi 

'mümkün kılacak millî bir enerji programının 
biran evvel hazırlanması lâzımdır» denmekte
dir, arkasından «Meseleyi ımillî bir enerji pro
jesi halledecektir» der. Biraz sonra okuyacağım 
ikinci dönem Beş Yıllık Plânda bunu sağlık 
vermektedir. Yine biraz sonra okuyacağım som 
Hükümet programımda, güven oyu aldığı prog
ramında da bir maden bankası getireceğioi ve 
bu maden bankasiyle özıeil sektörün «madencilik 
sahasında kredi, bilgi noksanlığı gibi dar çem
berleri yarıp özıel sektörü bu sahada daha elve
rişli bir çalışma imkânına sahip kılabilecek im
kânlarım hazırlamasını öngörmekte ve istemek
tedir. Şimdi bunların hiç birisi yapılmıyor., Öael 
sektörü himaye görüşlerimden birisi de o hima
ye için çek kolay kazançlar temin edecek bir 
usuil getirilmek işitiyor ki, bu yanlıştır. Millî 
bir projenin gelmesi lâzımdır. Türk millî enerji 
ve yalkıt projesinin gelmesi lâzımıdır. Veyahut 
bir maden bankası kuracak tasarımın gelmesi 
lâzım. Bunlar gelmeden bu tedbir çeşitli 
endişelere yol açacak derecede geden bir tedbir 
olur. Nitekim Hüküıımot programı şu şekilde
dir. Yeni kanunla, yani bir de maden kanunu 
gelecektir. Bu maden kanunu ile maden kay
maklarımızın kısa zamanda ve verimli Mr şekil
de işletilmesi için maden sahasında sürat, em
niyet ve serbest sağlanarak; Şimdi serbest re
kabet ortadan kalkmış olacak. Çünkü tek alı
cı Devlet olacaktır, özel sektörün ocaklarındaki 
linyitini alacaktır ve böylelikle piyasaya artık 
özel sektör linyitlerini getiren iye c ek ve ucuz 
bir satma imkânı olmıyacaktır. Çünkü hazır 
olur olan Devlet daiıma bulunacak, Devlet bu
nu alacaktır, götürecektir, muhafaza edecektir, 
belki de zarara gidecektir ve bu zarar haılka 
intikal ettirilecektir. Halbuki vadedilem husus 
senbest rekabeti sağlıyacalk, devamlılık, çeşitli 
yandım ve kolaylıklar temim edilecek ve ilgili
lere her türlü bilgi hazırlama çaktır. Yine başka 
bir kısımda, ham cevher yerine mamul veya 
yarı mamul cevher ihracı imkânları hazırlana
cak geçici tedbirler alınacaktır. Bir başka yer
de iç ulaştırmada malzeme ve ımafcina tedari
kinde sürat, kolaylık ve ucuzluk temin edile
cektir. Uzun vadeli ve düşük faizli imalden kre
disi meselesi bütün yönleri ile ele alınıp, kısa 
zamanda halledileeelktir. Bu maksatla bir Ma
den Bankası kurulacaktır. Madem rezervlerinim 
tesbiti içim gerekli bütün yatırımlar gerçekleş-

— 355 — 



C. Senatosu B : 65 1 . 6 . 1967 O : 1 

ıtirilecak: ve lüzumlu geniş teçT-cilâ-t süratle kuru-
laccılutır. Kömür meselesi öasll'ıklıe öle abnaraik 
lk"<-ü işlctımeciTıJk önlenecek, yeteraiz küçük iş-
lo'j-.uel'er yerine y'Jksdk randımanlı vıe kapasiteli 
ımcdern islenmeler ilkeme edilecek. 

Şimdi mubterem arikadaşlarım, Devlet alı
cı olursa kötü işletmecilik hızlanacak ve kötü iş
letmecilik mantar gibi yerden bitecektir. Çlin-
kü yetersiz bir çevre içinde, küçük küçük ocaklar
da madenleri, linyiti istihsal edecektir ve bu istih
salini yolsuz bir yerde yapacaktır, en ücra bir 
yerde yapacaktır, en basit şartlar içinde yapa
caktır ve kârlılık görüşü dışında; objektif mâ
nası ile kendisi kâr edecektir, ama diyecek ki, 
bir kanun çıkmıştır, alıcı Devlettir, ben perişa
nım, ben şu şekildeyim, diyecek ve zorlıyacak; 

Devlet alacaktır. Demek ki, daha iyi şekilde ça
lışma imkânlarını da bu kanun kendiliğinden or
tadan kaldıracak, aksine, neyi getirecektir. Re
kabeti ortadan kaldıracak, basit işletmeciliği teş
vik edecektir. Böylelikle maksattan uzak maksa
dın tamamen aksine bir sistemi getirmiş buluna
caktır. Bir de taslak hal'nde olmasına rağmen 
şfmdiki îkinci dönem Plânda bu hususta neler 
vardır, bunları gözden geçirelim : Gerçi bu he
nüz kesinleşmemiştir, Bütçe - Plân Komisyonun
dan gerçektir, Meclislerde görüşülecektir ama 
büyük bir kısmı şüphesiz ki kabul edilecektir Ve 
bu kabul şeyi içersinde görüyoruz ki, linyit ve 
madencilik için Hükümetin ve Plânın getirdig 
bu görüşler bu kanun tasarısı ile tamamen zıt 
haldedir. Telifi nr"mkün olmıvan iki gör'i^e 
karşı karşıyayız. Plânlama madencilik bölü
münde tedbirleri şu şc'IYlde saympktadır : «Kre
di alanrrla alınacak tedbirler : Bankalar sistenr 
özel sektörün kısa ve orta vadeli kredi ihtiva-
cım karşılıyacak şekilde düzenlenecek; Mer-
kez Bankasınca açıklıkla belirtilecektir. Uzun 
vadeli kredi ihtiyacı, kirmen kıırulacrk olan özel 
yatırım bankasının kaynakları ile karşılanacaktır. 

F-n"i Bes Yıllık Plân döneminde sanaviin'n 
teşvikimde selektif kredi politikasından geniş öl
çüde yararlanılacaktır. 

Selektif kredi nolitl'kasmdan yararlanacak sa
nayi senetlerine Merkez Bankasınca özel reeskont 
haddi uvgulan-crktır «diyor. Ve bankacılık 
faaliveti izah ediliyor.» Özellikle sanayicilerin 
tem'nat külfetlerini hafifletmek sınai nırikina ve 
teçhizatlarını teminat göstererek kolaylıikla kredi 

bulabilmelerini sağlamak amaciyle işletme rehni 
ve menkûl ipoteği kanunları en kısa zamanda 
hazırlanacaktır. Ayrıca kredi sigortasının uygu
lama imkânlarının da sağlanmasına çalışılacaktır. 

Sanayiinin işletme kredisi ihtliyacını karşıla
mak üzere kamu sosyal sigortalar kuruluşların
ca ayrılan fonların yatırımlara, kurulacak özel 
yatırım bankası aracılığı ile temin edilmesi sağ
lanacaktır. Yatırımcılara kredi veren bankaların 
İstanbul'da bulunması, İstanbul dışındaki yatı
rımlar için mevcut imkânlardan yararlanmala
rını güçleştirmektedir. Bu nedense özel sek
töre kredi veren bu kuruluşların İstanbul dı
şında da faaliyette bulunmaları teşvik edilecektir. 
özel sektör yatırımlarının döviz ihtiyaçlarının 
karşılanmasından temin edilecek proje kredile
rinden yararlanacaktır. «özel teşebbüslerin geti
receği plân hedeflerine uygun projelerin dış fi
nansmanı kolaylaştırılacaktır.» Görülüyor ki, 
Plân özel sektörün maden sahasında hangi hu
suslarda teşvik edileceğini belirttiği gibi malî teş
vik tedbirlerini de şu şekilde teöbit etmiştir: «Bi
rinci Plân döneminde malî mevzuatımıza girm:ş 
olan çeşitli teşvik tedbirleri, uygulamada görü
len sakıncaları giderilerek kullanılmakta devam 
edilecektir. 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununda ya
rarlanan işletmelerin iki ülkede birden vergi-
Vnmesini önlivecek tedbirler alınacaktır, özel 
teşvik tedbirlerinden daha gen*ş ve etkin bir uy-
Tibomaya kavuşulmasını ilgili formalitelerin ba
şında sayılması, cevaplanma süre^nin kısıtlan
ması amaciyle yatırım projelerinin değerlen-
ridilmesinden sonra verilecek tek b'r belge ile 
vatıramn değişik teşvik tedbirlerinden kolaylık
la faydalanması sağlacanak tedbirler alınacaktır. 

Favdası olmıyan teşvik araçları kaldırılacak 
ve böylece etken fakat basit ve açık bir düzen 
kurulacaktır. 

Geri kalmış bölgeler için özel rejim uygulan
ması imkânları sağlanacaktır. 

Simdi ekonomi ve malî tedbirleri gördük. 
Pazarlama ile ilgili tedbirler; pazarlama ile 

ilgili tedbirler burada var mıdır? Şimdi bunları 
göreceğiz. İç ve dış pazar imkânlarının geliştiril
mesi, iç pazarın zorunlu hallerde iyi bir şekilde 
himayesi, sınai üretimin artırılmasının temel 
şartlarındandı::'. 
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Üretimin, yabancı sanayicilerin rekabetine 
mâruz bırakılmaması için gümrükler ve dış tica
ret rejimi yolu ile korunması konusundaki mev
cut imkânların etken bir tarzda kullanılmasına 
devam olunacaktır. 

Görülmektedir ki, pazarlamada da kanun tasa
rısının getird'ği hükümlere uzaktan, yakından 
benzer bir himaye tedbiri verilmemekte
dir ve işaret edilmemektedir. Şimdi ne idi Hükü
metin gerekçesi, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 
kışın yakacak, yani yakıt ihtiyacını karşılayabil
mek için... Bu gerekçenin yarıklığı tarih 196Ü nm 
ilk aylarıdır, aradan 1.5 yıl zaman geçmiş. Şimdi 
Hükümetten veyahut ilgililerden bâzı hususları 
öğrenmek mecburiyetindeyiz. L'nyiti özel sektör 
piyasaya getirebiliyor mu, getiremiyor mu? Özel 
sektör linyiti getirebiliyor. Bunun büyük şehirle
rin yakıt ihtiyacını nizama sokmak ve karşılıya-
bilmek bakımından özel sektörün serbest rekabet 
ve piyasa içerisinde tüketiciye intikal ettirmesi
nin yakıt problemini büyük şehirlerin ihtiyacı ba
kımından halletmoslndeki gerekçe nedir? Özel 
sektör de getirebiliyor, ne miktarda getlrcbiliyor-
sa, plânda bu 3 milyon ten olarak ifade ediliyor, 
gerçek tahakkuk etmişse. Bu miktar demek ki, ih
tiyacı karşılayacak miktardır. Yani linyit üreti
mi, tüketimi karşılayacak durumdadır ve bunu 
özel sektör de karşılayabiliyor, getiriyor. Özel sek-
tören daha kuyuda iken, kt'hsai ett'ğl bu linyiti 
Devletin kendi omusuııa akp, ayrıca bunu getirip 
muhafaza etmesi ki, linyit-n muhafazası güçtür, 
pahalıdır, zaten özel sektörün buradan kaçma
sının bir sebebi de budur, Muayyen mevsimlerde 
satılabiliyor, muhafazası güçtür ve pahalıdır, bu
nu Devlete aktarmak istiyor. Bizkn karma ekono
mi içerisinde özel sektörle Devlet kesknlndeki ga
yet kolay ve rahat işlerin de kazanç, sağlıyaeak-
tır diye münhasıran muayyen ki, sayısı yüzün al
tında olan linyit madencisini bu şekilde himaye 
etmeye plân görüşleri imkân verir mi vermez
ini? Bu mümkün değildir, özel sektör linyiti is
tihsal eder, piyasaya getirir ve getirmektedir. 
Ama basit, bizim bir Anadolu ifadesidir; kâr, 
zarar, ortak ticaret hayatı da budur. Özel sek
töre mutlak bir kâr garantisini çok rahatlıkla ve 
bir azınlığa vermek zorunluluğu Devletin sırtın
dan mümkün değildir ve olamaz, özel sektör da
imî kâr içinde kalacak... Zarar da edebilecektir. 
Bu rizikoları da omuzuna alması lâzım, 
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Muhafazası güç, nakli güç, satışı mevsimlere 
bağlı linyiti muayyen sayıdaki üreticiyi sadece 
kazanca götürüp, ama bâzı hallerde de zarar et
mesi mümkün sahada kurtarmak plânın felsefe
si, plânın anlayışı ve karma ekonomi görüşü için
de mütalâa edilen bir imkân değildir. 

Özel sektörün himayesine gelince; özel sektö
rün himayesi için plân neleri öngörmüştür? Bun
lar aşikâr. Şunlar, şunlar... Teşvik edecek, kre
di verecek formaliteleri ortadan kaldıracak', kre
di usullerini ipotekten, rehin bilmem neye bağlı
yacak çeşitli imkânlar. Ama himaye tedbirleri 
için de özel sektörün senin istihsal ettiğin linyiti 
ben ocaktan alıp götüreceğim, muhafaza edece
ğim, satış işini hiçbir mecburiyet yokken ben üze
rime alacağım şeklinde bir özel sektör himayesi 
bahis mevzuu olamaz. Sınai ihtiyaç, kollarında 
kullanılması kokla birleştirip bâzı kok kömürü 
ihtiyacını temin etmesi hususunda, da böylelikle 
yeteri derecede kamu sektörü linyit istihsal ctt'ği 
için yani plân, «şu kadar linyit istihsal et;> dedi
ği zaman plânın öngördüğü bu istihsali hem özel 
sektör, hem kamu sektörü yerine getirmiş bulun
maktadır. Plân muayyen yıllar içerisinde (irstim 
şu dereceyi bulacak der, bu bulmamı}. 

Binaenaleyh, linyitin sanayide kullanılacak 
kısımlarında bir eksiklik vardır, ve beni zoru.n-
layan hususlar bahis mevzuudur. Bu sebeple 
bunu karşılıyabilmek için yani kâfi miktarda 
üretmiyor, piyasadan da alnııyacağıın, alamıyo
rum, yoktur, o zaman teşvik yollarına gidebilir. 
Ama bunların hiçbirisi bahis mevzuu olmadığına 
göre, ki, gerekçede, özel sektörün himayesi Hü
kümet gerekçesinde yoktur. Bunu Feyyaz Kok
sal komisyon sözcüsü, ile Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakam Sayın İbrahim Deriner Millet 
Meclisinde ifade etmişlerdir. Bu da bahis mev
zuu değildir, özel sektörün himayesi bakı
mından yakıt bugün kömür olarak artık ya
vaş yavaş, medeni, ileri anlayıştaki ekonomide
ki önemini kaybetmektedir. Yani kömür ola
rak yakıt yerini tabiî gaza, yerini mazota bı
rakmaktadır. ve çıkması ç/ok güç, nakli çok pa
halı bir meta olarak, kömür, plânında ifade 
ettiği gibi, yakıt problemi olmaktan uzaklaş
maktadır, yerini daha başka ihtiyaçlara, daha 
başka maddelere bırakmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümetin getirdiği 
tasarıdaki 2 nci maddenin (a) ve (b) bendin-
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deki bu değişiklikler plâna uygun değildir, 
karma ekonomi prensiplerine uygun değildir. 
Ve ayrıca objektif mesnetlere de sahip değil-
diı\ Bir buçuk yıl önce kaleme alınmış, belki 
o zamanki, Ankara, İstanbul ve İzmirde'ki ya
kıt ihtiyacının sıkıntı psikolojisi bunu kamçı 
lamıştır. Bugün için bu plânın artık belli olan 
ikinci dönemindeki üretim elde edilmek gra
fikleri karşısında ihtiyaç kalmamıştır. 

Gerekçede dikkatle üzerinde durulacak bir 
husus da; bunu, 5 - 10 tane linyit müstahsilinin 
istemiş olduğu keyfiyetidir ki, bunu okuya
yım : Gerçekten özel kömür madenleri ocak 
sahipleri, kömürlerinin büyük bir kısmının bil
hassa yaz aylarında TKİ Kömür Satış ve Tevzi 
Müessesesince satmalınarak müessese aracılığı 
ile halka intikalini talebetnıektedir. Muayyen 
miktarda kömür müstahsili bunu talebetnıekte
dir. Bu taleple herkes rahat kazanç temini için 
meşru bir şekilde her yere başvurabilir ama 
teşriî organların vazifeleri bütün bu talepleri 
meşru da olsa, haklı da olsa, yerinde de olsa 
ama plâna uygunluğu bakımından, kanun tek
niğine uygunluğu bakımından Türk ekonomisi
nin selâmeti bakımından yerinde midir, değil 
midir, tartışır, ölçer biçer ve objektif bir şekil
de neticeye varır ve karar verir. Benim istir
hamım lütfen kararınızla bunu geri çevirin. 
bu ekonomik kurallara uygun olmıyan bir tek
liftir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Vural. 
MAHMUT VURAL (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Sırrı Atalay meselenin üze
rinde o kadar detaylı şekilde durdular ki, bütün 
fikirlerine anlıya bildiğim kadar iştirak ediyo
rum. Ancak bir iki hususa temas etmekte bu
nun haricinde fayda var. 

Birincisi 440 sayılı Kanun muvacehesinde. 
diğeri de gene bir iktisat politikası, bir Hükümet 
politikası bakımından üzerinde durulmakta fay
da var. 440 sayılı Kanunu kabul ettiğimiz za
man İktisadi Devlet Teşekkülleri için yeni bir 
düzen getirdik, yeni bir sistem kabul ettik. 
3460 sayılı Kanunun kabul ettiği sistem doğru
dan doğruya İktisadi Devlet Teşekküllerine 
Devletin tekel olarak hâkim olması şeklinde idi. 
Karma ekonomi sistemi ve zihniyeti içinde 
440 sayılı Kanun tedvin edilirken bundan böyle 
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özel sektörle Devlet sektörünün de birlikte İk
tisadi Devlet Teşekkülü halinde çalışmasına im
kân verdik ve özel sektörün İktisadi Devlet Te-
şekküllerindeki payı nisbetinde de, yönetim 
kurullarına iştirakini ve bu pay % 15 
dahi olsa mutlaka bir temsilcinin yönetim 
kurulunda bulunacağı prensibini kabul etmiştik. 
Bu kanunun asıl amacı, 440 saydı Kanunun 1 nci 
maddesinde İktisadi Devlet Teşekküllerinin bun
dan böyle kârlılık ve verimlilik sistemine göre 
çalışması İktisadi Devlet Teşekkülünü yöneten 
insanların müdebbir bir tüccar gibi hareket et
mesi sureti ile kârlılık, verimlilik neticesinde 
Devletin gelir bütçesine faydalı olmak, yeni bir 
kaynak yaratmak gayesine matuf idi. 440 sayılı 
Kanunun 24 ncü maddesi onu takibeden mad
delerde de Hükümetin politik sebeplerle İktisadi 
Devlet Teşekkül]erinin iktisadi politikalarına 
müdahale etmemek esası kabul edildiği için, 
politik mülâhazalarla veyahut memleketin millî 
ekonomik meseleleri dolayısiyle Hükümetin ge
rekli tedbiri alması icabetti ği anda dahi İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin mahrum kalacağı kârları 
karşılaması esasına. Hazineden karşılama esa
sını kabul etmiştik. Şimdi bu kanun yürrülük-
te iken ve İktisadi Devlet Teşekküllerini düzen
leme komisyonları üç seneye yakın bir zamandan 
beri bu hususları tedvin için uğraşmakta iken bu 
kanıma, âdeta Hükümet tasarrufunun da öte
sinde elastikiyetini tamamiylo kaybedecek. Kay
bedeceğimiz bir kanunda tadili mahiyetinde hü
kümler vazetmekteyiz ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bundan beyle meşgul oldukları mev
zularda birer kanun maddesini sevk etmek sure
tiyle ve bunu da emsal göstermek suretiyle ka
bul ettiğimiz 440 sayılı Kanunun anateme! pren
sibinden ayrılmak yoluna girmiş olmaktayız. 
Eğer Hükümet kendi politikası içerisinde mem
leketin o yılki yakıt problemlin halletmesi bakı
mından Devlet olarak karşılıyamadığı kapasiteyi 
özel sektörün istihsali ile kapatmak arzusunda 
ise 440 sayılı Kanunun getirdiği prensip ve 
24 ncü maddesi muvacehesinde bir Hükümet ka
rarnamesiyle her zaman için halletmesi mümkün
dür. Böyle açık bir kapı varken ve bunun kul
lanılması gerek hükümetlerin hareketleri bakı
mından daha faydalı olacağı meydanda iken İk
tisadi Devlet Teşekküllerinden birini, Türkiye 
Kömür İşletmesini, bir kanun maddesiyle bun
dan böyle mevzuları aslında ayrı ve rekabet esa-
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sına dayanacak, Özel sektörle Devlet sektörünün 
geniş mânada rekabeti esasına dayanacak bir 
sistemdeki çalışmada. Özel sektörün istihsâlinin, 
satışını Devlet olarak garanti altına alması bir 
bakıma özel sektörün komisyonculuğunu yapar 
duruma düşürmek prensibini kabul etmemiz 
mümkün olmaz. Şimdi özel sektörün millî eko
nomi piyasası içerisinde bir çalışması, bir düzeni 
vardır. Her şeyden önce bunu ucuza maletmek 
suretiyle mümkün olduğu kadar yüksek fiyattan 
satmak ve kâr etmek ister. Ye bugün Türkiye'de 
millî bir yakıt probleminin halledilmesi zaruri 
iken ve bu problem meydanda iken ve bunun 
mahiyeti icabı işletmesi ve tekniğinin zorluğu 
icabı Devlet eli ile'daha çok düzenlenmesi ica-
bederken, mevcut mer'i kanunlara, göre ruhsa
tını, işletme ruhsatını alan vatandaşlar özel sek
tör olarak bunu işletmekteler. Fakat işletirken 
bir linyit kömürünün işletme tekniğinden ve eh
liyetli elemanından mahrum oldukları için en 
kolay yoldan toplıyabildiklcri kömürleri piya
saya arz etmekte ve ileride bunların teknik ba
kımdan tekrar işletilmelerine, kanal açılmalarına 
dahi imkân vermiyecek şekilde bilgisizlik ve 
tahripkârlık yapmaktadırlar. 

Sevgili arkadaşlarım, geçen bütçe dönemi 
içinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
da ;Karma Komisyonda bütçcGİ raportörü olmam 
hasebiyle bu mevzu üzerinde durmuş ve mües
sese ile yaptığımız temaslarda bunun bir özel 
sektörün dahi iştirak edebileceği İktisadi Devlet 
Teşekkülü şeklinde tekelden işletilmesinin daha 
faydalı olacağını yöneticilerinin de ağzından ve 
onların haricinde bu işle iştigal eden teknik ele
manların da ağzından dinlemiş ve raporumuza 
da inıtilkal ettirmiştik. Özel sektörü yaptığı iş
ten dolayı himaye etmeik bir politikanın icabı 
»olabilir ama bir taraftan bâzı şahısları himaye 
•edenken Devleti ve Devlet müesseselerini bâzı 
(külfetler altına sokmak da mümkün değildir. 
Özel sektörün burada şimdi yapacağı iş şu
du r : Sadece kömürünü istihsal etmek ve müm
kün olduğu kadar stok yapmak. Eşitlilik pren
sibi esasında Devlet iktisadi teşebbüsü olan bıı 
Türkiye Kömür İşletmeleri (A) şahsından kö
mür aldığı gibi diğer ocakta aynı şekilde stok 
yapmış (B) den de almak zorunda kalacaktır. Ya
ni birinden alırken öbümnden almamak miim-
ikün değildir. Bu sebeple âdeta piyasa rekabe

ti denilen arz ve talep kanunlarının ayarladığı 
fiyat politikası kendiliğinden sabit hale gele
cektir, fiks edilecektir. Çünkü özel sektörün 
artık bundan böyle piyasada pazarlama ve re
kabet dolayısiyle daha ucuza satmak endişesi 
kalmıyacaktır ortada. Alıcısı Devlettir. Büyük 
şehirler ve bunların haricinde Anadolu'nun di
ğer birçok şehirleri yakıt sıkıntısı içindedir. 
Binaenaleyh, Devlet İktisadi Teşekkülü olan 
Türkiye Köımür İşletmesi bundan böyle kârlı
lık ve verimlilik prensibi haricinde bu kömür
leri alıp (a) şehrinden (b) şehrine ve oradan 
da (c) şehrine naklettirmek, stclk yaptırmak 
durumuna düşecektir. Tabiî alacağı kömürle
rin bir kısmını belki o mevsimde satabilecektir. 

•Havalar çolk soğulk giderse daha fazla sat
mak mümlkün olacak, gitmediği takdirde yap
tığı stoklar kendi elinde kalacak ve bu kömür, 
muhafazası, stoku zor olan bir madde olduğu 
için bir mevsim, sonra bu İktisadi Devlet Te
şekkülünün bugün yaptığı milyonlarca zara
rın ötesinde daha büyük zararları yaptığını gö
receğiz. 

Eğer kanma efoonlomi sisttemi içinde özel 
sektörün yerini muayyen nisbette kabul edi
yorsak bunu, biraz evvel Sırrı Atalay arkada
şımızın geniş şekilde izah ettiği gibi plân çer
çevesi içinde kredi imkânları verecek banka
nın kurulmasına ve plânın gösterdiği esaslar 
dâhilinde mümkün olduğu kadar himayesine 
gitmekle mümkündür. Fakat bunu bir kanun 
prensibi haline getirdiğimiz ve 440 sayılı Ka
nunun getirdiği felsefenin ve koyduğu esasla-* 
rai haricinde ve bunu ihlâl eder mahiyette bir 
sistemin başlangıcını bu kanunla kabul ede
cek olursak yarın diğer madenler için, diğer 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin yaptığı hizmet
lerin yanında özel sektörün yaptığı hizmetler 
için de aynı şeyleri, dolayısiyle kabul etmek 
gibi garip bir emsalin içine düşeceğiz. Sümer-
ıbank da tekstil ile uğraşır, özel sektör de 
tekstille uğraşır. Yarın özel sektör derse ki, 
kömürü himaye ediyorsun, benim geniş çapta 
yaptığım ve 'elimde mevcudolan stokun memle
ket içinde veya memleket dışında Devlet ola
rak eritmesine imkân yaratın, benden alın, 
derse her halde mâkul şekilde, yok biz kömü
rü alacağız, TKİ ye ait yahut bunun haricin
de veya kömürün haricindeki şeyleri almayız 
gibi bir politikayı kabul edemeyiz. 
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Benim şahsi kanaatim bugünkü düzen içe
risinde bunu 440 sayılı Kanunun getirdiği dü
zen içerisinde halletmek lâzımdır. Hükümet bu 
\kanun olmasa dahi bu kanun olmasa dahi be
nim şahsi kanaatime göre 440 sayılı Kanunun 
24 ncü maddesine göre bu tanzim satışlarını, 
ekonomik -prensipler dâhilinde kararnamelerle 
düzenliyebilir. İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
•bu düzenlemeden dolayı uğrayacağı kâr mahru
miyetini de garanti ederse halledebilir, ama 
<kanun maddesi ile bunu bir devamlılık halinde 
•bir kanma ekonomi içinde prensip haline getir
memiz doğru olmaz kanaatimce. Bu, piyasada-
iki rekabetin kalkması, bir bakıma kömür fiyat
larının artmasına da sebebolacaktır. Çünkü 
özel sektör bir kârla bunu devlete devredecek
tir. Devlet de yaptığı hizmetler ve geniş per
sonel hizmeti dolayiısiyle bu kârlı fiyat birimi
ne yeni bir kâr ilâve etmek suretiyle satışı ya
pacaktır ve bugün özel sdktörün piyasada sat
tığı kömür, Devlet eliyle şahsi kanaatimce da
ha da pahalıya satılır hale gelecektir. Bu hu
susları da nazara aknaik mec-buriyetindeyiz. 
Benim Hükümetten ricam; plânlamanın da ıs
rarlı şefcilde üzerinde durduğu İkinci Beş Yıl
lık Plânlaımada da kabul ettiğimiz esaslar dai
resinde memleketin yakıt problemlini bir politi-
ıka olarak kabul edip esaslara bağlamak mee-
iburiyetindeyiz. Öyle esaslara bağlamak mecbu
riyetindeyiz ki, bu memleketin millî ekonomi
sine dolayısiyle tesir edecektir eğer biz linyit
lerimizin işletilmesini halledersek tezeği ocak
ta yakılımaıktan kurtarıp, gübre olarak tarlaya 
'götürmek imkânını 'bulursak tarım bakımından. 
randıman daha fazla olacak ve buna mukabil 
yeraltı servetlerimizi işletmek dolayısiyle de 
bir kalkınma, bir iş sahası yaratılmış olacak
tır. Bu kanunun bir maddesini TKİ için kabul 
etmekten ziyade şu millî politika üzerinde Hü
kümetin esaslı şekilde durmasını ve bununla 
ilgili bir kanun getirmesini teanenni eder, he
pinizi hürmetle selâımlarım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — S a y ı n 
Basjkan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — C. H. P. Senato Grupu adına 
Sayın Gündoğan. 

C. H. P. ADINA FİKEET GÜNDOĞAN (is
tanbul) — Muhterem Başkan, muhterem arka
daşlarım, müzakeresini yapmakta olduğumuz 
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kanun tasarısının özüne dair görüşlerimizi be
lertmeden evvel bu tasarının gelen kâğıtlardan 
bu toplantıda gündeme alınmasında bir hayli 
mahzur olduğunu bilfiil müşahede etmiş bulu
nuyorum ve partim adına bu hareketi doğru 
bulmadığımı ifade etmek isterim. Zira bu ka
nun Türk ekonomisinin önemli kesimlerinden 
birisinde yapılmak istenen bir değişikliği ihti
va etmektedir. Biraz sonra değişikliğin ma
hiyeti hakkında izahat vereceğim. Böylesine 
ımühiım bir kanunun gelen kâğıtlardan, gündem
de yokken gelen kâğıtlardan gündeme aktarıl
ması, en azından bu kanuna ya gerektiği ka
dar ehemmiyet verilmediğini veyahut bu ka
nunun ınıûüıkün süratle, birden bire, herkesin 
âşinâ ve agâh olmasına yeter zaman bırakma
dan çıkarmak isteğine matuftur. Başka türlü 
mâna veriyorum. Bu kanunun normal gündem
de gelmiş ve normal gündem maddesi olarak 
ele alınmış olsaydı o takdirde bu kanun üze
rinde bütün Senato Üyesi arkadaşlarımız kâfi 
derecede zaman 'bulup gerektiği bibi hazırlana
cak ve Türk ekonomisine zarar ımı, fayda mı 
temin edeceği hususunda gerek Senatoyu, gerek 
efkârı umumiye yi aydınlatma imkânını bula
caktı. Ama şimdi biz, günlerce evvel gündem
leri takibetmiş olmamıza rağmen, birdenbire 
gündeme bu kanunun alınması bizi hazırlıksız 

yakaladı dersem bir dereceye kadar doğru ko
nuşmuş olurum. Ama elbette ki bir parti ola
rak hemen hemen ekonomik mevzi arın mühim 
kesimlerinde önceden görüşü bulunması iktiza 
eden bir parti olarak elbette ki, bunun üzerin
de görüşlerimizi süyliyeceğiz. Fakat tekrar 
ediyorum, Muhteremi Başkanlık Divanından 
böyle mülrım kanunların gündem maddesi olarak 
müzakeresini yapmakta büyük fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun üzerin
de benden evvel konuşan birisi mensup oldu
ğum partiye mensup, birisi de bundan iki saat 
evvel o partiden istifa etmiş bir arkadaşımın 
görüşleriyle genel hatları itibariyle mutabıkız. 
Ancak, biz takibettiğimiz ekonomik politika
mız baklanından, öyle lüzumsuz yere ve hele 
halkın aleyhine bir özel sektörcülüğe de pek 
taraftar değiliz. Ama karma ekonomi 'içinde 
özel sektörün yerine kaaui, inanmış bir parti
yiz. Kanma ekonomi demek mutlak özel sek
törün ne yapıp yapıp Devlet koltuk değnek-
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leri ile ayakta tutulması demek değildir. Hele 
hir parti ki, ekonomik politikası olarak bütün 
meydanlarda özel sektör şampiyonluğu yapar 
ve bu memleketin ekinomisilni özel sektöre bir 
an eyyel devretmenin çarelerini arar ve ikti
dara gelir gelmez bütün Devlot eli ile işletilen 
ekonomik 'kurumları özel sektöre devretmeyi 
öngörür, vaadeder, ama sonra bir de bakarsı
nız karşınıza böyle bir kanunla çıkar ve çok 
sevdiği, şampiyonu olduğu, hayranı olduğu özel 
sektörü, Devlet koltuk değneklerinin üzerine 
oturtmayı da hiç sakıncasız görür ve bundan 
bir yerilıme duymaz. Bunu affedemem. Ye bu
nu açıkça söylerim. Derim ki, bir parti mem
lekete ilân ettiği ckonomliik politikanın dışında 
bir tutuma girdiği zaman, muhalefet onu bü
tün çıplaklığı ile ortaya koyar ve onun sarmi-
miyetsiz bir ekonomi politikası güttüğünü açık
ça ilân eder. 

Özel sektörü fevkalâde yüksek bir sevgiyle se
veceksiniz, onun için yapmıyacağmız yoktur. Hal
ka bunu vadedeceksiniz, sonra geleceksiniz Dev
leti, özel sektörün altında hele özel sektör dediği
niz zaman, bu kanunun anlaşılan mânası yüz ki
şilik bir zümrenin menfaati uğruna Devleti har-
cıyacaksımz. Böyle şey yok, böyle şey olamaz. 
Bu sebeple evvelâ bu kanunda iktidar partisinin 
ve Hükümetin :n ekonomi politikasında ne dere
ce samimiyetsiz olduğunu tescil etmek, ettirmek, 
zabıtlara geçirmek, Türk rniletine hizmet etmek
tir kanaatimce. 

Ne isteniyor bu kanunla arkadaşlar? 
Türkiye'de halktan alman vergilerle ku

rulmuş bir Devlet kurumu var. Yani bü
tün Türk halkının malı olan bir kurum var. 
Bu kurum maden 'kömürü ve onun müştaklariy-
le iştigal ediyor, Bunun yanında da 15 kuruş
luk bir istida puluyla bir yerde ccak hakkı almış 
adamın çıkardığı linyit kömürlerini, lisebebi 
minelesbap, ne ekonomik, ne sosyal, ne de başka 
hiçbir zaruret olmaksızın ve gösterilmekslzm o 
şahısların çıkardıkları linyit kömürlerini Devletin 
bu müessesesinin almasını zorunlu hale getirecek 
kanun getirmek. Bu, ekonomik kurallara aykırı
dır. Bu, bir ülkenin halkının yararına aykırı ve 
Anayasanı?ı zümre sınıf v. s. gibi toplum grupla
rının Devlet eli ile diğerinin üstüne, diğerinin 
fevkine çıkarmak prensiplerine aykırıdır. Bu 
itibarla bu kanunun ne ekonomik, ne sosyal, ne 

de legal Anayasa bakımından mucip sebebi var
dır. Özel sekcör linyit kömürü çıkarıyor, niçin 
bunu Devlet alıyor? Özel sektör, özel sektörcülük 
vasfını muhafaza edebilmek için yaptığı iş dalın
da iptidadan intihaya kadar bütün faliyetieri 
bizzat yapmak mecburiyetindedir. Özel sektöre 
Devletin yapabileceği şeyler kanunlarla muay
yendir. Kredi verir, şu olur, bu olur. Ama pa
zar bulmak, yahut hazır pazar olmak, hele o pa
zarı da Devlet üzerine almak gibi bir vazife Dev
lete yükletilemez, Devlete sen pazar olacaksın, 
kimden?.. Şunun veya bunun çıkardığı kömürle
ri almak suretiyle, diye bir emir ve kanunla 
Devlete bir vazife yükletemezsiniz. Bu hem özel 

sektör kaidelerine münafi, hem de Devletin bizzat 
kanunlarına münafidir, aykırıdır, halkın yararı
na değildir. Bir ekalli kalil bir zümrenin menfaa
tini sağlamaktır. Bunun başka türlü izahı imkân
sızdır. Görünen kanun da budur. Sonra Türkiye'
de bundan üç sene evvel, dört sene evvel yapılmış 
bir reform vardır. Türkiye'nin kalkınmasını 
sağlamak sadedinde İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin reorrjanizasyonuna dair olan bir reform ya
pılmıştır. Kârlılık ve verimlilik esasına dayana
rak çalışma esasını önögren Kanun bu Meclisle
rin ittifakı ile çıkmıştır. Sayın Mahmut Yural 
arkadaşımın isabetle izah ettikleri gibi böyle bir 
kanunun mevcudolduğu bir ülkede özel sektörün 
veya kömür çıkarcısını Devleti zarara sokacak şe
kilde Devletin üzerine alınmasını öngören kanu
na hu Kanun da mânidir. Düşününüz, özel sek
tör ocaklarından linyit adiyle anılan kömürü çı
karacaktır. Bu kömürler zorunlu olarak Devlet 
tarafından satırmanacaktır. Yani böylece o eş
hasa hazır bir pazar hazırlanacaktır. Pekâlâ, ya 
bu kömürler o an, o gün, o sene, o mevsim ve 
memleketin ihtiyacından, halkın ihtiyacından faz
la ise bunların stoke olması icabedecek-tir. Ya 
biraz evvel bir arkadaşımın dediği gibi, yakıt 
devrimi olmuş olursa memlekette, bu takdirde 
Devletin elinde milyonlarca, milyarlarca lirayı 
aşacak miktarda âtıl kapasite kalacaktır. Yalnız 
bununla kalrnıyacaktır, bu kömürler ufalanacak-
tır, dağılacaktır, toz haline gelecektir, yanacak
tır. Belki o takdirde Devlet âtıl kapasitenin öte
sinde bir zarara, menfi bir zarara duçar olacaktır. 
Böylesine bir külfeti hangi mülâhaza ile ve hangi 
mâkul sebeple Devlete yükletirler. Bunu anla
mak çok güçtür. Biz Türkiye ekonomisinin lehi-
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ne olan her türlü kanunla beraberiz. Fakat Tür
kiye ekonomisinin aleyhine olduğu apaşikâr olan 
bir kanunda asla beraber değiliz. Hele Türkiye 
ekonomisinde bir avuç insanın menfaatlerinden 
başka hiçbir şey gözetmediği aşikâr olan bu ka
nunla hiçbir zaman beraber olamıvacagımızı arz 
ederim. 

Muhterem arkadaşlar; artık şahısların ve züm
relerin himaye edildiği Devlet tarafından koltuk 
altına alındığı zamanlar geçti. Demokratik rejim 
bu demektir. Her şey aşikâr, ortada, hiçbir kim
senin menfaati diğerinden üstün değildir veya 
mutlaka Devlet tarafından sağlanacaktır diye bir 
kaide yoktur. Aksine umumun, halkın, âmme
nin menfaati şarttır. Bu mülâhaza ile bu kanuna 
karşı bulunduğumuzu arz ederim ve Komisyonun 
veya Hükümetin bu kanunu geri alması mümkün
se, usul varsa istirham ederim. Hem kendi felse
felerine uygun, hem memleket ekonomisine uy
gun, hem de halk yararına uygun bir hareket tav
siye etmiş oluruz. Kusura bakmasınlar, saygıla
rımla. ('Soldan, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Fikret Gündoğan'ın C. 
II. P. Grupu adına yaptığı konuşmalarında Di
vanımıza mütevecih beyanlarına arzı cevabediyo-
rum. 

Divanımız mevcut İçtüzük hükümlerine göre 
müzakereleri idare eder. İçtüzüğümüze göre, Hü
kümet ve Komisyon Gelen Kâğıtlarda bulunan her 
hangi bir teklif veya tasarının gündeme alınması
nı istemek halikını haizdir. Bu böyle olmuştur, 
usulüne uygun olarak verilen takrir oya konmuş. 
\ üksok Heyetin oyuyla gündeme alınmasına ka
rar verilmiştir. Divanımız re'sen gündeme al
ma gibi bir muameleyi yapmamıştır, yapma yet
kisini de haiz değildir. 

«Hazırlıksız bulunuyoruz, buna. Divan müsa
ade etmesin.» buyurdular. Hazırlıksız oldukları
nın aksi beyan Sayın Sırrı Atalayin burada bir 
saatten fazla konuşmalariyle sabittir. 

Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi şayet bu ta
sarının geri alınmasını arzu buyuruyor!arsa bir 
takdir verirler, Tüzüğümüze göre Heyeti Umu mi-
yenin oylarına arz ederim. Kabul buyuruiursa 
iade edilir, kabul buyurulmazsa, şayanı kabul gö
rülmezse müzakereye devam ederiz. Mesele bun
dan ibarettir. Tavzih ederim. 

Saygılarımla. 
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Komisyon adına Bütçe ve Plân Komisyonu 
sözcüsü Sayın İskender Cenap Ege, buyurun efen
dim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, biraz önce ko
nuşan Sayın Fikret Gündoğan, eğer Grupu, hattâ 
grup da değil «partim» diye ifade ettiği konuş
masını bu kürsüden yapmamış olsaydı ben daha 
sonra söz almak ve Komisyonumuzda cereyan 
eden müzakerata ait meseleler üzerinde durmak 
isterdim. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kürsüye gelip 
her hangi bir şekilde uluorta konuşmak, hele et
rafına ders verir pozlar takınmak bir grup söz
cüsüne biraz yakışmıyor. Biz burada (Gürültüler) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İstir
ham ederim Komisyon böyle konuşamaz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, ihtarımı 
yapacağım, yalnız silsileyi kelâmını bozmamak 
için müsado ettim. İhtarımı yapacağım müsaade 
buyurun. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Biz 
burada ne miting meydanlarında kürsü nutku 
çekiyoruz, ne şu veya bu toplantılarda konuşuyo
ruz; bilmem seçim meydan]arında özel teşebbüs
ten yana olduklarını söylerler, bilmem ne yapar
lar, buraya gelip başka türlü hareket etmekle 
söyledikleri ile hareket tarzları biribirini tutma
maktadır gibi, yani A. P. iktidarını her şekilde 
vermiş olduğu sözlerin dışında hareket eden, âde
ta seçim meydanlarında başka türlü konuşmuş, 
gelmiş başka türlü hareket etmiş gibi göstermeye 
hakkı yoktur. Ve bu sözleri söylediği için konuş
masında hafiflik bulduğumu ifade ediyorum. İlk 
önce. Sayın grup sözcüsü açsın. A. P. nin secim 
beyannamesini ouksun. Grup sözcüsü... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, bendeniz grup sözcüyüyüm; acaba ar
kadaş grup sözcüsü mü, yoksa komisyon sözcüsü 
olarak mı konuşuyorlar? 

BASK Ari' — Komisyon a cima konuşuyor efen
dim. Bir dakika. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Komis
yon sözcüsü böyle konuşmaz ki... 

BAŞKAN — Sayın İskender Cenap Ege, lüt
fen bir dakika. 
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Komisyon teknik bir komisyondur. Komisyo
nun namına burada beyanda bulunurken teknik 
meseleler üzerinde konuşmanızı hassaten rica 
edeceğim. 

Diğer taraftan konuşmalarınızda kelimeleri 
tartmanızı bilhasa bir grup adına sözcülük yap
mış bir arkadaşa lıitabederken, «uluorta konuş
mak» gibi tâbirler Cumhuriyet Senatosu kürsü
sünün icabına uygun düşmemekte olduğuna Di
vanımız da karar verdi. Bu hususta lütfen bir
birimizi incitmeden, karşılıklı ağır kelimeler sarı 
etmeden konuşarak meseleleri daha kolay hallet
miş oluruz. Lütfen.. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Sayın Başkan, bu hassasiyetinizi daha evvel 
göstermenizi çok temenni ederdim. Bugün üze
rinde konuşmakta olduğumuz şu tasarının söz
cüsü olarak imza atmıştım. Yüz ikisinin men
faatine, elli kişinin menfaatine dalkavukluk et
mek 'için gelip oraya 'oturmamışım. Onun için 
o sözler ne Hükümete, ne partiye, her şeyden 
evvel o komisyonda bulunan kimselere karşı 
ifade edilmiştir. O bakımdan muhterem arka
daşım tetkik etmediği bir mevzuu burada ifa
de buyurdu, tetkik etmedim dedi. Keşke tet
kik edip gelip de endan sonra konuşsaydı bu 
kırıcılık başlamamış olurdu. Ben bu meselede 
daha çek şeyler söylemek isterdim. Ama bura
da kalsın. Yalnız şunu ifade etmek isterim; 
Adalet Partisinin politik, sosyolojik tutumu 5 Yıl
lık yeni Plânda, plân hedeflerinde, tamamen tek 
tek tadad olunmuş, bunlar okunduğu zaman bu
gün icraatta bulunan Hükümetin hangi esasa, 
hangi metoda bağlı olarak hareket ettiği bu
gün karşını :a getirilen tasarıların nasıl bir zih
niyet ve felsefcnuı eseri olduğu daha kolaylık
la anlaşılır. Eğer burada birrbirl>mizi kırmadan, 
hakikaten fikirlere hürmet ederek konuşmak is
tiyorsak buna her şeyden evvel grupları adına 
konuşan arkadaşlarımız çok dikkat etmelidir. 
Beyefendi benim İmzam var onun altında. 

FİKRET GÜNDOĞDU (İstanbul) — Sayın 
Başkan, bir dakika. 

Plânda biz grupumuzun ekonomi politiğine 
uygun görüşünü bildirdik. A. P. nin ve onun 
Hükümetinin getirdiği bu kanunun samimî 'ol
madığını söyledim. A. P. Grup sözcüsü veya her 
hangi bir arkadaşım çrkar ve buradan bana ce-

cap verebilirdi, fobiha, Bir komisyon sözcüsü, 
Sayın Başkanım, istirham ediyorum, bunu bir 
fırsat mı telâkki ediyor? Öyle ise şöyle yapa
lım; A. P. gözcülüğünü yapsın o vakit düello 
yapalım. Ben bunu kanunlar ve nizamlar bakı
mından beğenmiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, lütfen mü
dahale etmeyin zatıâliniz. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Meydan okumaları bırakalım da icabeden müna
kaşayı yaparız. 

BAŞKAN — Sayın Ege, bir dakika. 
Sayın G-ündoğdu, 'zatıâliniz konuşurken pek 

de yumuşak bir ifade kullanmadınız. Fakat 
bendeniz müdahale ötmedim. Size, oturduğu 
yerden lıiçbir parti mensubu arkadaşımız da, 
hiçbir partiye mensup, hiçbir arkadaşımız da 
müdahalede bulunmadılar, dinlediler. Şimdi Sa
yın Ege Başkanlık Divanından daha münasip 
bir lisanla 'konuşması için bir ikaz da aldı. Bi
naenaleyh meseleyi burada bırakıp bundan son
rasını müzakerenin çığırını değiştirmeden devatm 
ettirelim, çek istirham ediyorum, ımüdahale et
meyin. Arkadaşım komisyon sözcüsü olarak ko
misyonun görüşünü ifade edeceklerdir; müsterih 
'olunuz. Buyurun Sayın Ege. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Efendim, özel •sektörün himaye edileceği. Adalet 
Partisi tarafından meydanlarda beyan edildiği 
hakle bu tasarının getirilmesiyle vadedilmiş 
olan özel sektörü himaye sözlerinin gayrisami-
mî olduğu ortaya çıkmıştır, şeklinde bir beyan 
zaten aşağı - yukarı bütün konuşması muhte
rem arkadaşi'inm bu anafikir ©trafmdadır. 

Şimdi arkadaşlar, gotirilmiş olan biir mad
dedeki ufacık bir tadilâtı gerektiren bu kanun 
tasarısında 'elbette im üt eh a s sus! ar bunun gerek
tiği, Muhterem Senato Heyetinin arzu ettiği 
şekilde ika hatmi burada veneeelkl erdir, ver
mekle mükeleftirler. iB'en komisyon sözcüsü ola
rak konuşuyorum, ben bu işin mütehassısı ola
rak konuşuyorum. Nitekim diğer arkadaşlarım 
•da burada fikirlerini beyan ederken böyle ko
nuştular. Sayın Sırrı Atalay meseleyi bir hayli 
tetkik etmiş olarak konuştu ve komisyon ola
rak hiçbir reaksiyon göstermedik. Çünkü ne 
komisyona, ne de çalışmalara böyle bir tecavüz 
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olmadı. Fikirler beyan edildi. Bu fikirlere kar
şı elbette gerekli fikirlerle cevap verilecektir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım meselâ Tür
kiye'de, bir kömür, yakıt problemi var mı, yok 
mu? Buradan işe girmek lâzım. Türkiye'de 
hepimiz, aile reisleri olarak düşünürsek, bizim 
dahi kömür sıkıntısı çektiğimiz aylar vardrı. 
Büyük şehirlerde kömür sıkıntısı çekilir, küçük 
şehirlere, köylere doğru gidildikçe kömürün za
ten adı dahi edilmez, buralarda ormanlardan 
Allah ne verdi ise kesilenler ve toprağa gübre 
olarak verilmesi gereken, tezekler, yakacak ola
rak kullanır ve bununla vatandaş ısınmasını, ye
meğini pişirmesini, her türlü ısı ile icabeden 
ihtiyaçlarını temin etmeye çalışır. Bugün Tür
kiye'de ne kadar kömür kullanılır, bu miktar 
nedir? Türkiye'de ne kadar kömür çıkarabilir-
seniz ve Türkiye'de kömür yakmanın usulünü, 
erkânını öğretirseniz, imkânlarını, araçlarını sağ-' 
larvanız ve bunu köye kadar götürmeyi bilirseniz 
Türkiye'de herkes kömürü yakmak ister. Tabiî 
burada bir de fiyat politikası vardır, onu da 
nazarı itibara alarak. Mesele bu şekilde komisyona 
vaz-'edilmiştir. Mesele, Türkiye'de kömür yakıl
ması ve kömürün daha fazla istihsal edilmesi 
vatandaşın diğer yakılması lâzımgelen şeyleri 
yakıt gibi kullanmasına mâni olabilmesi için 
düşünülmüş, getirilmiştir. Hattâ komisyonda 
bir arkadaşımız dedi ki, «bu mevcut özel teşeb
büs elindeki kömür işletmelerini, kömür ocak
larını devletleştirelim.» Bir de bu düşünce var. 
devletîeştirelim. Madem ki özel teşebbüs bunu 
işletemiyor, yahut işletiyor da nakliyatını ve 
pazarlamasını yapamıyor, o zaman Devlet eline 
akın. Bu noktada işte biz, Adalet Partisi ola
rak özel teşebbüsün himaye görmesi icabettiği 
noktasında durduk ve fikirlerimizi söyledik, 
diğer arkadaşlar da söylediler. Ye neticede ilgi
lilere sual sorduğumuz zaman ilgililerden aldığı
mız cevap şu oldu: Dediler ki, Türkiye'de böy
le bir yola gidilse, hakikaten memleketin men
faati için eğer bu ocakların Devlet eliyle işletil
mesi gerekirse, Devlet eliyle işletilmesi, özel 
teşebbüs eliyle ilşetildiği takdirde yine memleket 
için faydalı oluyorsa özel teşebbüs elinde kala
bilmesinin münakaşasını yaparken komisyonda, 
komisyondan sorduğumuz, suallere karşı ilgili
lerin verdiği cevap şu: «Bugün mevcut ocak
ları her hangi bir şekilde devletleştirmek icabe-
derse 30 milyara yakın paraya ihtiyaç vardır.» 

Şimdi, demek ki Türkiye'de özel teşebbüsün 
elinde bir hayli linyit kömürü ocağı vardır. Bu 
linyit ocaklarının işletilmesini bu insanlar yap
maktadır. Aynı şekilde burada biraz evvel ko
nuşan bilhassa Sırrı Atalay arkadaşımızın tek 
tek ileri sürdüğü istifhamları komisyonda da 
ifade ettik ve ilgililerden cevaplar aldık. Meselâ, 
denilldi ki komisyonda bu işletmeler maliyetini 
yüksek tutarsa ve elbette bu maliyet üzerine bir 
de kâr koyacak, bu kârla gelip işletmeyi, yani 
işletmelerden kısalım, özel işletmeler gelir de kö
mür işletmesini zorlarsa benim şu kömürümü al 
şu fiyatla diye, bunu kömür ideresi alacak mı, 
almayacak mı? 

Şimdi aynı sorunun cevabını Sayın Mah
mut Vural'ın 440 sayılı Kanundan bahsede
rek ileri sürdüğü kârlılık ve verimlilik prensi
binin ışığında tahlil etmek gerektir. Bu tahlil, 
Komisyonda da yapıldı. Madem ki, 440 sayılı 
Kamun bugün yürürlüktedir, bunu çıkaran da 
nihayet. Parlâmentodur, 440 sayılı Kanunun 
Kamu İktisadi Teşebbüslerine tanıdığı bütün 
halklar Kamu İktisadi Teşebbüsleri tarafından 
istimal edilecektir. Her hangi bir şeyde, alısn 
ve satım mevzuunda bir zorlama, bir Hükü
met zorlaması, bir şu veya bunun zorlaması 
şeklinde kabul edilmemesi lâzım. 

Mesele şu noktada: Efendim bu özel teşeb
büs daima tüccar zihniyetiyle çalışır ve özel 
teşebbüs daima her hangi bir istihsal edilen 
motaı alır, oradan oraya nakleder, nakliyesini 
koyar, kârını koyar, bu şekilde satar. Ama bu 
defaki bambaşka. Nasıl oluyor, özel teşebbüs 
istihsal eder bir vaziyete geliyor, buna karşı
lık alıcı Devlet oluyor. Bu olabilir mi? Bu nok
ta üzerinde de duruldu. Özel teşebbüs bir iş
letmecilik yapacak. Ne yapacak? Linyit kömü
rünü ocaktan çıkaracak bu işi e tane, nihayet bu 
linyiti bugün okluğu gibi sakmaya çalışacak. 
Linyit, memlaketin muayyen yerlerinde çıkar 
ve pazarlaması, civarında okluğu takdirde bu 
pazarlamayı da imkân nisbetinde yapar. Fa
kat memleketin kömür ihtiyacı yalnız linyitin 
çıktığı bölgelerde değildir ki, meımletin, Tür
kiye'yi topyekûn düşündüğümüz zaıman kömür 
ihtiyacını karşılamak için bilim em efendim İz
mir'in veya Manisa'nın falan dağından linyit 
çıkaran insanın, bunun nakliyatını pazarlama
sını üzerine alıp götürüp Erzurum'da satması-
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na imkân ve ihtimal yoktur. Biz bu espri üze
rinde durarak Hükümetin, bu istihsal edilen 
•metaa bir pazar temin etmek durumunda vası
ta olabilmesi ve kömürün stok edilmesi, ihtiyaç 
karşısında kcmıüraüz kalmmaıması için işin bir 
tanzim ve ulaştırana meselesi olarak aldık. 
Böyle olduğu takdirde hakikaten büyük şehir
lerde bizim çektiğimiz kömür sıkıntısı diğer, 
şehir ve kasabalarda kömürün hiç bulunmama j 

sini önleımek gibi bir imıkânı böyle bir tanzim 
ile temin edebilecek: ve bunu temin ederken de 
hiçbir zaman kömür işletmesi, mevcut kömürü 
alınken satıcının keyfine göre değil, kendine 
göre baremler tesbit edeeelktir ve bunun bir tü
züğünü meydana koyacak, bu tüzük ahkâımm-
ca bu iş yürütülecektir. 

Şimdi diyoruz ki, toprak altında 600 mil
yar liralık servetimiz yatıyor, bunu işletelim. 
Pcıki, işletelim. Eğer bugün bu memlekette kö
mür satışını artıtraibilirselk, meselâ linyit kömü
rünün satışım, ve kömür yaikan insanları çoğal
tırsak ve istihsalimizi artırırsak bunun kaç 
türlü faydası olacağını burada tadadetrmeye 
lüzum yok. Elbette diğer yakıt olarak kullanı
lan ve çok masraflı, memleketin birçok daha 
ıbaşka sahalarında lüzumlu olan şeyleri önle
miş oluruz. Bir taraftan orman politikası diyo
ruz, bir ağaç zamanında bir insandan kıymet
li sayılır... Bir politika ifade ediliyor. Ötede 
orman yaknmını, ormanı baltadan korumayı 
icabettiren tedbirlerden bir tanesinin de bu ola
cağını niçin düşünmüyoruz1? Bu düşünde mu-
vaceıheslııde özel teşebbüsün işletebildiği ve 
tekrar ediyorum; kömür işletmeleri tarafından 
kendisine kanunen bu satmalına yetkisi veril
diği takdirde; elbette 440 sayılı Kanun muva
cehesinde baremini tesbit etmek, onu verimli
lik ve kârlılık prensiplerine bağlı olarak yürüt
mek mecburiyetindedir. Yoksa, her hangi bir 
şekiılde, her hangi bir kimsenin elindeki kömü
rü şu veya bu basikı ile idareye satabilmesi 
mevzuubahis değildir. 

Muhterem arkadaşlarım konuşmalarında; 
«demokratik rejim içinde açıklık vardır, ber
raklık vardır. Her şey gün ışığında olur» şek
linde beyanlarda bulundular. Aynı düşüncenin 
ve aynı anlayışın içindeyiz. Ne Hükümetin, ne 
de Komisyonun bu mevzu üzerinde çalışmala
rımda memleketin menfaati dışında bir düşün

ce ve şüphede bulunmadığımız için bu tasarıda 
getirilen ufak değişikliğin kömür sıkıntısını 
önlemek ve yarın memleketimizde yalnız ya
kıt olarak değil, sanayide ve çeşitli diğer iş
lerde kullanılacak kömüre salıibolmasmı temin 
etmek ve linyit kömürünün stek edilmesinin 
zorlukları muvacehesinde bunların heder edil
memesi ve böyle bir millî servetin ortadan yok 
olup gitmesini önlemek için geniş, Türkiye ça
pında teşkilâtlanmış olan, her türlü ulaşım va
sıtasına sahiıbolan bir teşkilâtın kendi tesbit 
edeceği barem içinde getirilip de teslim edilen 
kömürü almasını gayet normal karşılamak ica-
beder. Biz bu düşünce ile bunu uygun bulduk. 
Sözlerim bundan ibaret. Teşekkür ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir 
soru soracağım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yetkin, usul hakkında 
söz istediniz, usulün hangi noktasından; usul; 
ya konunun görüşülmesine mahal olmadığına 
dair beyanda bulunulur veya gündem hakkın
da veya usule uygun hareket edilmediği hak
kında, tüzük hükümlerine uygun hareket edil
mediği hakkında olur. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Tüzük hü
kümlerine uygun hareket edilmediği hakkında 
söz istiyorum. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Usul hakkında bir takririmiz vardı. 

BAŞKAN — Evet, usul hakkında değil 
efendim o başka. Takrir usul hakkında değil 
efendim. Bir dakika kime sual soracaksınız, 
Komisyona mı? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon Buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ko

misyon sözcüsünün, mensubolduğu partinin 
ekonomik politikasını savunduğu aşikâr. Bu
nu iyi bulmadık ama... 

BAŞKAN — Biz öyle kabul ediyoruz, of-:il
dim siz soru soracaksınız. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Di
yorlar ki, Türkiye'de yakacak ihtiyacını gider
mek maksadiyle böyle bir kanun getiriyor di
yor, benim partim ve Hükümetim. Şimdi soru
yorum, acaba Türkiye'de istihsal edilen bütan 
gazlarının da hepsini Devlet eliyle toplamıya 

— 365 — 



C. Senatosu B : 65 

ve tevzi etmeye yanaşılır bir zihniyetleri var 
mı? 

BAŞKAN — Beyefendi, lütfen cevap ver
mek mecburiyetinde değilsiniz. Bu soru, konu
muzla ilgili değildir. Politik bir sualdir,, ko
misyon sözcüsüne tevcih edilecek bir sual de
ğildir.. 

Usul hakkında buyurunuz efendim. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım. Bir kanun tasa
rısı görüşülüyor. Birtakım arkadaşlarımız bu 
kanun tasarısının millî menfaatler açısından le
hinde, aleyhinde noktai nazar serd ediyorlar, 
Komisyon Yüce Senato adına konuyu tetkik 
etmiş. Komisyon, her siyasi partiye mensup 
veya hiçbir siyasi partiye mensuboimıyan ba
ğımsız senatörlerden mürekkeptir. Bu komis
yon kendi görüşünü savunmak üzere bir sözcü 
seçmiştir. Bu kanun tasarısında; Sayın İsken
der Cenap Ege. Şimdi muhterem arkadaşım, 
burada komisyonun bu tasarıyı niçin Heyeti 
Umunıiyeye getirdiğini izah etmek için çıkı
yor ve aynen şöyle konuşuyor : «A. P. irin... 

BAŞKAN — Sayın Yetkin, bir dakika efen
dim.. Meseleyi halletmiş bulunuyoruz. Zama
nında ihtarlarımızı yaptık ve sayın sözcü de 
komisyon adına, komisyonun görüşlerini sa
det içerisinde burada izah ve beyan ettiler. 

Şimdi kapanmış bir meseleyi tazelemenin 
doğru olmayacağı kanaati ile sözünüzü kes
mek zorunda kalacağım, affedersiniz. İstirham 
ederim. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Sayın Baş
kanım. 
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meye düşmemiştir yolunda beyanda bulunan 
komisyon sözcüsünün temsil ettiği komisyonda 
Sayın Zeki İslâm var, temsil ettiği komis
yonda Sayın Ahmet Onar var, temsil ettiği 
komisyonda Riyaseti Cumhur Kontenjanın
dan Sayın Ragıp Üner, şimdi sorarım Sayın 
Ragıp Üner'e acaba Hükümetin kendi prog
ramı ile tenakuz halinde olup olmadığım 
ifade etmek yetkisini vermiş midir sözcüye? 
Soralım Zeki İslama, vermiş midir böyle bir 
yetkiyi komisyon sözcüsüne? Binaenaleyh, 
komisyon sözcüsünün sadece komisyonda te
bellür etmiş olan kanaati ve tasarının sevk 
edildiği maksadı izahtan ibaret kalacağı hu
susunu Riyasetin takdir ederek bu kabil 
parti tutkularının komisyondan ifadesine mü
saade etmemesini istirham ederim. 

BASILAN — Sayın Yetkin, Riyaset zama
nında buyurduğunuz şekilde ikazını yapmıştır. 
Riyaset vazifesini yapmıştır efendim. Bir tak
rir var okutuyorum : 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletve
kili) — Hükümet adına söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

HAYDAR TüNÇKANAT (Tabiî üye) — 
Son söz de senatöründür. 

BAŞKAN — Bir daikika Sayın Bakan. 
Erendim bir kifayeti müzalkere takriri verilir
se o zsrman son söz senatöre aittir hükmü cari
dir. Bu takrir verilmediği müddetçe heeikes söz 
ietemek hakikini haizdir. Riyaset de, ıısuli daire
sinde istenen, scız ieıtemc taleplerine rubsaıt ver-
mciktedir. Bunu arz ederim. 

Buyurun efendimi. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA

KANI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletve
kili) — Sayın Balkan, Cumhuriyet Senatosu
nun mıiihi-ıerom üyeleri; .müzaikereleıil başından 
'itibaren tdk'bedemcmlj o'malkla beraber, heyeti 
lymunıiye-skıi taikibederdk sayın senatörlerin, 
sevk: olunan ve huzurunuzda bulunan tasarı 
haikıkınclalki mütalâalarını öğeenaıiş bulunun a/k-
teyım. Meseleyi siyasi yönü ile izah edebilmek 
balkanımdan evvelcmiıde Hı"ik;kn;et programının 
bu konuda neyi ihtiva ettiğini, A. P. nin seçim 
beyannamesinden tamamen aynen aktarılan ve 
seçim mıeydanl arında A. P. nin bu konuda va-
tanelaşlara ne söylediğini ve tatbikatının ne 

16 — 

BAŞKAN — Sayın Yetkin, zaten bir takrir 
var, meseleyi halleder kanaatindeyim. Lütfen 
sözünüzü kesmek zorunda kalacağını. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Rica ede 
rim, mâruzâtım Başkanlığın tutumu hakkın
dadır. 

BAŞKAN — Başkanlığın tutumu hakkında 
buyurun. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Bir komis
yon sözcüsünün, bir siyasi partinin progra
mını, bir Hükümet programını, müdafaa eder 
şekilde konuşmaya hakkı olmadığını Riyaset 
Divanının takdir ederek, bu yöne müteveccih 
olarak müdahaleleri gerekir. A. P. nin Prog
ramı şöyledir, Hükümet programında çeliş-
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olduğumu huzurumuza gdtırmeik için Hükümet 
programının ilgili kıslmmm clkunımıaısıma müsaa
delerinizi rica ederim. Hükümet programımın 
23 ncü sayfasında aynen şunlar var: «Kcıımür 
'meselesi özellikle ele ahmaeaik, kot'ü işlctımiecl-
liik ömlemecıclk. Yetersiz, küçük lişletıınelıer ye
rine yüksek ranidıımanlı ve kapaıslteıli, modern 
tişleftnıeler İkâme edilecektir. 

Linyit konusu çeşitli yönleriyle incelenip 
yatakların işıletllnıeiSİi ve istihsalin kullanıl
masında yeni esaslar ve teknikler getirilecektir. 
Çeşitli b akımdan dan büyük zararlara se'betbiGİan 
oidun ve teızcik giıbi yalkıtların yerine kömür ve 
petrol artıkları gibi ticari yalkıtların ikâme 
'ocliiiebiiımösıi için yalkıit cinsinden kullanma şek
line, kullanıma cihazından fiyat durumuna ka
dar, miöseilayi etraflı bir şelkilde ele alan uzun 
vadeli bir programı yapılacaktı r, büyüik şehir
lerimizin dumansız yalkıit ihtiyacı üzıerıinde önelin
le durulacaktır. 

Bizim seçim meydanla rımcla vatandaşlara 
ıbeyamımız ve vaadini iz bu. Parlârnemıtcya, Yü
ce Senatoya, ÜNIilLat Meclisine Hükümet prog
ramı olanak tevdi ettiğimiz ve tasvibe mazhar 
olan ve güven oyu aldığımız programın hükmü 
ide bu. Böyle olmasına rağmen Cumhuriyet 
Halik Fantisi Grupu sayın sözensü Filkret GLin-
-doğan'ın .mütalâalarımı nasıl kuma misiınhasır 
olaraik nasıl s e rdettiğimi bendeniz anıhyama-
ıdıım. «Bir parti ki, cael sektör şampiyonluğu 
yapar, bunları \wdeider, .sonra karşılımıza böyle 
bir kanunla gelir.» Sayın aenaıtörler, biz, Sayın 
G-ündoğan'ın ifade ettiği şcikildc vaadimizin 
aleyhinde bir kanun tasarımın Yüc!e 3.I»3cl;*î l̂ .ro 
-gotinmiş bir iktidar- değiliz. Biz, vatandaşa va-
adettiğimizi getiren bir siyasi toşcCJkülüız, bir 
ilktlidarız, bir Hükümetiz. Anlaşılıyor iki, Sayın 
Fikret Gündoğan tâbirimi ımâzmır göiDÜnler, 
ıbaşlka .türlü izalh et'imclm ımıümlkün değil. Hükü-
ımeıt programımızı clkumadan, tetiklik etımeıdön, 
matta seçilim ınıcydanlari'aıda söyledikle nimizi, 
Iseçilm bcyanııaımeGİyle boyan ettikle rioıizıi tet
iklik eıtmıeidem, bir edebiyata uymaik suretiyle bu
radan bu beyanda bulunuyor. Başka 'bürlü izah 
letıımcım ımüımkün değil. Çünkü Hükümet progro-
ımıını huturunuzda dkumuş bıılunuyoruim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Onu 
ıda ben terJkid etmiştim. 

ENERJİ YE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI REFET SEZGİN (Devamla) — Sayın 
Fikret Gündoğam'm da bizi sabırla dinlemele-
rıini rica ederim kendilerinden. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yine 
Hükümet programını bu yönden ben ıtenkid 
e(ıi iniştim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI REFET SEZGİN (Devamla) — Olabilir. 
Sayın Gündoğan bu sııreitle tenkid etmiş olabi
lir. Sayın Fikret Gümdoğan'ın bir kmıuyu her 
hangi bir şekilde tenkid 'ctme.si, tenkidinin hak
lılığını ifade etmez, bir beyanı ortaya k;:yar. 
«Bu samimiyetsiz bir cikonoııni politikasıdır» di
yorlar. Bu samimiyetle, tam annen samimiyeti 
ihtiva öden bir cikonnmik polit likayı huzuru
nuza gatirmıckle, biraz •sonraiki mânıaatımla bn 
husus vuzuha kavuşacaktır. Bizim eüyaıd haya
tımızda samimiyetsiz tasarrufları müdafaa et-
mclk şimdiye Ikadar vaıûdıdmaanştır, bundan 
sonra da olmıyaeaktır. Yüz kişilik bir zümre
min menfaatine kanun gotirlliyar. Hayır sayım 
senatörler, biz yüz kişinin .•menfaati için kanun 
getirmiyoruz. Meselenin ineeler.nrediği tetkik 
edilmeden konuşulduğu Sayın GMln.kğan tara
fından bu iddia il? maaleaof o itaya konmuş olu
yor. Bu küıiin a bilâhaııa av ele. t cturyJk üzere ka
mum tasarısın] n şerikine âmil olan sokeplcri arz 
•o timcime müsaadelerinizi rica ad erim. 

Muhterem senatörler, Türkiye'nin enerjiye 
olan ihtiyacı aşikâdır. Bu ihtiyaç hı:h bir tem
po ile de artmaktadır. Artması raemleketimirıin 
de lehinedir. Türkiye'de enerji kaynakları ara
sında mühim payı ticari olmayan yakıtlardan 
tezek ve odun teşkil etmektedir. Halen yurdu
muzun birçok yerlerinde vatandaşlarımız tezek 
ve odun kullanmaktadırlar, maalesef. 19G3 yılın
da Türkiye'nin genel enerji dengesi ile 1966 yı
lındaki Türkiye'nin genci enerji dengesini ra
kamlarla huzurunuzda şimdi ifade edeceğim: 

Türkiye'nin durumu ve bu kanun tasarısının 
hangi sebeplerle bir bakımdan sevk edildiği •'--
kamlarla ortaya çıkmış olacaktır. 1963 yılında 
taşkömürü % 17,4; linyit c/c 9,3; petrol ürünleri 
% 17,6 hidrolik enerji, % 4,4; tezek c/c 23,1; 
odun % 28,2 nisbetinde istimal edilmiştir. 

19G6 yılında taşkömürü 1965 tc % 17,4 lcn> 
% 15,9 a, linyit 1963 yılında c/j 9,3 ten c/c 10,1 e 
çıkmış, petrol ürünleri c/c 17,6 dan % 24,1 e çık-
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mış. Hidrolik enerji % 4,4 ten % 3,8 e inmiş. 
Tezek % 23,1 den % 20,7 ye inmiş. Odun 
% 28,2 den % 25,4 e inmiş bulunmaktadır. 

Görülüyor ki, Türkiye'de gayriticari yakıtlar 
alanında mesut bir gerileme müşahede edilmek
tedir. Bunu daha ileri bir safhaya götürmek, 
Türkiye'de tezeğin yerine linyiti ikâme etmek. 
Türk köylerine bunu götürmek, Türk köylerini 
bu imkâna kavuşturmak, ormanların tahribine 
mâni olmak bakımından Türkiye'de linyit poli
tikasının teşviki, acaba memleketin millî servet
lerini 80 - 100 kişiye peşkeş çekmek ve satmak 
mıdır? Ben zannediyorum ki sayın senatörler 
bu gayede bereberdirler. 

Türkiye'de linyit kömürlerini özel sektör ve 
Garb Llinyitleri istihsal etmektedir, Garb Linyit
leri İşletmesi 2 milyon 500 bin ton yuvarlak ola
rak, özel sektör de 1,5 milyon ton civarında lin
yit istihsal etmektedir. îstitraden bir hususu arz 
etmek istiyorum; 1938 yılında bir kanun çıka
rılmıştır. Bu kanuna istinaden de bir kararname 
ısdar edilmiş bulunmaktadır. Buna gere o ta
rihte maden kömürü istihsalimiz 1 167 901 ton 
taşkömürü. Bunun içinde 68 339 ton kok ve 
146 000 ton linyit kömürü vardır. İstihsal böl
geleri dışında taş ve linyit kömürleriniz hemen 
hemen kullanılmamakta idi, 1938 tarihinde Devlet 
istihsal ettiği koktan senesi içinde satılmamakta 
ve stoklar artmakta idi. Bu kanım esbabı mu
cibe lâyihasında aynı tarihte kanunun kapsa
mına almak istediği yerlerin nüfusu üe milyon 
olarak kabul edilmekte, daireler, hastaneler, 
anekte.pler, ha/mam ve fırınların ve 'halkın yak
tığı odun miktarı iki milyon 500 bin ton ola
rak hesabedilmekıte 1 au.ilyon 200 bin ton ma
den kömürünün muadili kabul edilerek bu 
1938 de çiikanlan kanunun tatbikat iyi e 100 bin 
tan kömürün plase etmesi lâzımgel eliği ve bu 
isletmenin, Garp linyitleri iş'-etarcslırlıı de bu 
sebeple ihdas edildiği muharrer bul um: aktay
dı. Demek ki linyitlerin isletilmedi elesi, 
linyitlerin yurdun her tarafına glitürülmosi me
selesi, bu günün de meselesi değil, t a a 1933 İs
lerin meseleyidir. Eğer bize yapılan ithamlar 
vâriıt ise bunu 1933 lerde, hattâ ondan daha ev
vel 1935 senesinde Eıiibankı bu işle muvazzaf 
kılan kanunu getirenlerde de aramak iktiza 
•eder. 19-35 yılında iedar şedden bir kanunda Ay
nen şu husus mündemiç bulunmaktadır: «İra
den cevheri, taş ocağı madenle:*!, madenî ham

maddelerle .madem malzemesi almak satmak 
ve bnndarm alım ve satımına tavassut etmek.» 
Bu, çıkarılan bir 'kanunla Etibanka verilmiş 
bir görevdir. 

Bu var. E, biz ne yapıyoruz, bu kanunla, 
•tasarı ile? Türkiye Kömür İşletmelerine Tür-
ikiye'de mevcut bütün linyitleri almak mecbu
riyetini tahmil etmiyoruz. Hayır, böyle bir 
şey yok. Türkiye Kömür İşletmeleri dilerse, ya
kıt politikası bakımından eğer isterse kuruluş 
kanununda bulummıyan bir yetki ile kendisini 
teçhiz etmek istiyoruz. Tesbit edilecek şartna
meye ve yönetmeliğine göre muayyen evsafı 
ihraz eden linyit varsa, onu almak istliyorsa; 
ne satıcı İçin; yani ne linyit mücitaksılı için bir 
satış mecburiyeti, ne de TKİ için bir satınal-
ma mükellefiyeti tam/aııyan bir madde ile kar
şınıza gelmiş bulunmaktayız. Sir tarafta Do
ğuda linyit ocakları kaplanmakta, satış imkân
sızlıkları, pazarlama imkânsızlıkları ısehöbi ile 
»atılamamakta, öbür taraftan Doğuda vatan
daşlarımız-tezeği yakmaya devam etmekte, bâzı 
yerlerde odunu beserek teahin için kullanmak
tadır. Biz bir taraftan memlekette işsizlik var, 
bu işsizliği 'ortadan 'kaldıralım diyoruz, yeni 
iş sahaları açalım, işeriz vatandaşlarımıza iş te
min edelim diyoruz. Linyit istihsal eden ocak
lara bakıyoruz, bir kısım yüksek evsaflı. iyi 
evsaflı linyit olmasına rağmen maalesef sade
ce müstahsilin ocağından istihsal edilir şe
kilde veya bir limanın yanında talep mm ta ba
larına sevk icdllemiyeeek imkânsızlıkları için
de beklemekte, bu suretle linyit kömürleri, ma
denlerimiz, böyle bir durum içinde işletilmek 

imkânından mahrum bulunmaktadır. Bunun 
yanında linyit talebini karşıla ırk imbânları da 
maalesef müminin bulunmamaktadır. Bununla 
bir taraftan linyit talebini karşılamak, yakıt 
politikası içerisinde bunu karşılamak, diğer ta
raftan işsiz vatandaşlara iş sakası açmak, öte 
yontan Türkiye'nin yeraltı Gerveticrİnİ, ma
denlerini linyit 'zaviyesinden harekete getir
mek ve kıymetlenellrmek maksadına matuf ola
rak bir kanun tasarısı huzurlarınıza 'getiril
miş bulunuyor. Benim bana atime 'göre bunu 
getirenlere teşekkür etme'k lâzımdır. Bu ihti
yacı 1935 senesinde duyanlar Etlbarıka aynı 
vazlfe\d vermişler, kanunla vermişler. 1954 -
1958 arasında .daha geniş şekiller içerisinde 
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•zamanın şartlarımda Eubank bu görevi ifa et
miş, bu devam etmiş. Ama her .nasılsa Tüıki-
ye 'Kömür İşletmelerinin Keaunumda, kuruluş 
kanununda bu 'husus meejkûk bırakılmış bu
lunmakta ve biz Türkiye Kömür İşletmelerine 
bu bakımdan bir yetkiyi tazaimmun eden ka
nunu huzurunuza gcıtirırlş bulunmaktayız. 
1965 - 19öö yıllarında İstanbul'da bir kömür 
darlığımın bulunduğu yüce senatörlerim malû
mu olmak icabeder. Ye i'lllıâl bu sene de Tür
kiye'de bir kömür darlığı vardır. Beliki önü
müzdeki yıllarda da bu, hu suretle devam ede
cektir. 1935 ve ID'66 yıllarında İstanbul'daki 
kömür darlığını önlemek bakımından 109 bin 
•tonun üstünde özel sektör linyiti Kömür Sa
tış ve Tevzii Müo^aesesi aı^acılığı ile hazıka in
tikal ettirilmiş bulunmaktadır. Bu bir ihtiyaç
tır. Ve bu kömürlerin alınıp satılmasının, Kö
mür Satış ve Tovevi Müesoa;;asl tarafından alı
nıp sat iknasının Devlet kömürleri için bir teh
like teşkil edeceği de vâı'iıt 'değildir. Rekabet
ten doğacak bir menfi tepkinin olmıyacağı da
ima üstün kaliteli Devlet kömürle riııin mevcu
diyeti böyle bir rekabetin bahis konusu •olmı-
yacağmın delki olarak ortada durmaktadır. 
linyit kömürleri yüksek malûmunuz bulundu
ğu üzere, umumiyet itibariyle yaz aylarında 
uzun müddet stoklarda beklemeye müsait de
ğildir. Özel sektörde linyit istihsal .edenler bil
hassa bu stokiamaya cüreti katiye de müteham
mil 'bulunmamaktadır. Kömür Tevzi ve Satış 
Müessesesinin durumu böyle değil, bir farklılık 
varelır. Bir süre stoka mutenanın •, depo
larda bekletilip yaz aylarındaki ihtiyaçlara gö
re özel linyitle il bu İhtiyaç sahiplerine vereı-eık 
'kendi istihsalimi daha fazla ihtiyaç bulunan kış 
mevsimine saklaması mümkün bulunmaktadır. 

Sayın senatörler, Sayın Gündoğan bu tasa
rının Anayasaya aykırı bir tasarı olduğunu 
da ifade buyurdular. Bu tasarı Anayasaya ay
kırı değildir. Sadece bir tasarının Anayasaya 
aykırı olduğunu bir zümrenin menfaatlerini 
istihdaf ettiği gerekçesine istinadettirmiş bu
lunmaktadır. Bunun dışında Sayın Gündoğan'-
m bir gerekçesi mevcut değildir. Biz, maksa
dın bir zümreyi istihdaf olmadığını ifade etmiş 
bulunuyoruz. Ama ben Sayın Gündoğan'm ka
naatini değiştirebileceğimi sanmıyorum. Çün
kü, «nıaiksat ne ise hüküm ona göredir» kaide

si uyarınca Sayın G-ündoğan kendi maksadına 
göre bir büküm çıkarmış butunmaikta, biz de 
kendi maksadımıza göre bir hüküm çıkarmış 
bulunmaktayız. Bunu hakşinas olarak ifade 
ediyorum. O zaman mesele Yüce Senatonun ha
kemliğine kalmış bulunuyor. Ben Türkiye'de 
hiçbir Hükümetin hususi şahısları himaye ede
cek, bir zümreyi himaye edecek düşüncenin sa
hibi olarak, hele onu bir tasarı şeklinde Yüce 
Me>clislerin karşısına getirebilecek hüviyette 
olabileceğini clüşünemıiyorum. Kaldı ki, biz 
zümre menfaatlerini, zümreciliği sınıf imtiyaz
larını mücadele edenlerim karşısında bulunan 
bir siyasi teşekkülüz. Eğer bir zümrenin ko
runması bahis mevzuu olsa, onun karşısına Sa
yın Güneloğan'dan evvel biz çıkarız. Bu bizim 
felsefemizin icabıdır. Hele ekallikalil bir züm
renin menfaatini sağlamak Sayın Gündoğan'm 
•bu sadetteki mütalâalarını reddetmame müsa
adelerinizi rica ediyorum. 

Sayın senatörler, maruzatımı özetlemek ica-
bederse, bu kanun tasarısının Türkiye'nin ya
kıt politikası bakımından, madenlerinin kıy
metlendirilmedi bakımından isaıbeıtli bir tasarı 
olduğunu ifade edeceğim. Aynı zamanda yeni 
işletmelerin açılmasına imkân verecek, mevcut 
işletmelerin tam kapasite ile çalışmasını teşvik 
edecek, işçilere iş temin edebilecek, işletmele
rin daha iyi ve daha modern bir hale gelmesi
ni sağhyaeak ve bilhassa Doğu'da briket ima
line imkân verecek, Türkiye'de odun ve teze
ği yakıt olarak kullanmaya son verebilecek 
tedbirlerden birisi bulunduğu ve bu maksatlar
la sevk edildiği cihetle meımleketimizıin yararı
na bulunduğu ve Yüce Senatonun kabulüne 
nıazhar olmasını istirham ettiğimi ifade etmek
le sözlerimi bitiriyorum, sayın senatom hür
metle selâmlıyorum. (Alkışlar) 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evvelâ Fikret Gündoğan Bey, 
buyurun. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Ben de söz istedim. Grup adına bir 
defa konuşulur. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Usule 
aykırı bir hareket bulmuyoruz. Bakamdan sual 
soracaklar, ona sual sorma hakkını tanımak 

— 369 
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mecburiyetindeyiz. Söz hakkınız mahfuzdur, sı
radasınız. 

HİDAYET AYDINER (Cunıihurbaşkanın-
ca S. Ü.) — Söz istiyor efendim. 

FİKEET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Hayır, soru Sayın Hazerdağlı, 
sualinizi sorunuz, buyurun. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Efen-
dim, Sayın Bakandan sualim şu: 

Devlet radyolarından, bunda*n sonra kuru
lacak tesislerin akar yakıtla kurulması ilân 
edildi. Ben yanlış anlamıyorsam, hata yapmı
yorsam kömür yahut linyit fazlası olduğunu 
da ifade etti. Şimdi bugün Türkiye'de linyit 
fazlalığı var mıdır, yok mudur? İstihsal fazla
lığı var mıdır yok mudur? Bunu Sayın Bakan
dan öğrenmek istiyorum. 

ENERJİ \TE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Efendim, 
Türkiye'de, mâruzâtını arasında ne kadar lin
yit istihsal edilmekte bulunduğunu ifade et
miştim. Türkiye'de 4 milyon ton civarında lin
yit istihsal edilmektedir. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Bi
rikmiş mi, sarf ediliyor mu? 

ENERJİ YE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Türkiye'de 
ne kadar linyit istihsal ediliyorsa o kadar sarf 
edilmektedir. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Bi
rikmiş, halen sarf edilmemiş linyit fazlası mev
cut mudur, stok var mı? 

ENERJİ YE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Filhal çe
şitli yerlerde stoklar vardır. Bu tabiîdir. An
cak arz ettik, dedik ki; pazarlama imkânsız
lıkları sebebiyle çeşitli yerlerde stoklar teşek
kül ediyor, satamıyor, bu imkânsızlıklar var. 
O itibarla bu sebeple pazarlama imkânsızlıkla
rı sebebiyle linyitin bir kısmı istihsal edilemi
yor, çıkarılamıyor bu da var. Binaenaleyh çe
şitli yerlerde stoklar vardır, doğrudur. Şunu 
arz etmek istiyorum, Türkiye'de istihsal edil
mekte olan linyitler istihlâk edilmektedir, bir 
kademe içinde. 

BAŞKAN — Sayın Bakan; Sayın Hazer
dağlı, anladığımıza göre, Türkiye'de istihsal 

edilen linyitler ihtiyaca kâfi midir, ihtiyaç ar
tığı olarak bir stok mevcut mudur, şeJklinde 
soruyorlar. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Evet 
efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Hayır 
efendim, Türkiye'de gerçek ihtiyacı karşılıya-
cak nisıbette linyit istihsal edilmemıe'ktedir. 

BAŞKAN — Sayın Kalpalklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLü (Kayseri) 

— Efendim, Sayın Bakandan dinleyip, öğren
diğimize göre istihlâkle istihsali ayarlamaj^a 
ûiatuf bir kanun, bir tasarı olarak Hükümetçe 
nazarı itibara alınmış ve bu fıkra ifade edile
rek şu madde içine gelmiş. Şimdi Hükümet bu 
maddenin içinde şöyle bir şey düşünmüş mü
dür? İstihsali yerinde artırma ve pazarlamayı 
temin ve bu satınalmadan da doğabilecek su-
istimallere mani olmak için bu müesseselere 
kredi ile de yardım etmek yolunda bir düşün
cesi var mıdır? Bilmem arz edebildim imi? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
REFET SEZGİN — (Devamla) — Efendim, ta
sarı kanunlaştığı takdirde bunun tatbikatını te
min etmek üzere Bakanlığımızca ve Bakanlığı
mızın bağlı kuruluşu 'bulunan Türkiye Kömür 
İşletmeleri tarafından tatbik 'edilmek üzere bir 
talimatname, bir şartname tanzim edilmiş bulu
nacak ve bu kanunun tatbikatı bu suretle ob
jektif kıstaslara bağlanacak. Yoksa gelişi gü
zel, filan ocaktan çıkmış linyiti git mubayaa et 
böyle bir hâl bahis mevzuu değildir. Satış sa
tmalına, tanzim edilecek bu talimatname ve 
şartnaınıelere uygun olarak cereyan edecektir. 
Türkiye Kömür İşletmeleri 'bir banka olmadığı 
cihetle madencilere kredi vermesi bahis mevzuu 
değildir, bahis konusu olamaz ama satışlarda, 
satınalmalarda belki Türkiye Kömür İşletmele
rinin ticari muamele bakımından imal bedelini 
bono ile ödemesi bahis konusu olabilir. Ama bu
nu bir ihtiiımal olarak ifade ediyorum. O Türki
ye Köımür İşletmelerinin, Devletin aleyhinde 
olan bir ınıuamele de değildir. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın 
Bakanın acaba avans veııme'k gibi bir fikri ola
bilir imi 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Böyle bir 
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şey düşünülmüş değildir. Mümkün olabilir, bu 
ticari ımuaimelelerde düşünülebilir. Ama böyle 
b'lr şey düşünülmüş değildir. Düşünülmüş de
ğildir efendim. 

Yüce Senatoyu saygılarımla selâmlarım 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Şimdi söz talebinde bulunan arkadaşların 

isimlerini sırasiyle ckutuyorınm: Sayın Topa-
loğlu, Sayın Tunçkanat, Sayın Aydıner, Sayın 
Gündoğan. 

Bir takrir var, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

6974 sayılı Kanunla ilgili tadil tasarısı gün
demde yoktur. Gelen evraktan gündeme alındı. 

6. — SORULAR 1 

B) YAZITA SORUL, 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 1 
Arslan Boranın, yabancı memleketlerdeki işçi
lerimize dair soru önergesi ve Çalışma Bakanı 
A. Naili Erdem'in yazılı cevabı. (7/333) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlişikteki sorularımın Başbakan tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasının teminini saygı
larımla arz ederim. 

28 . 12 . 19G6 
Tunceli Senatörü 

Arslan Bora 

1. Halen yurt dışında (Almanya - Belçika -
Holânda - Avusturya - İsviçre) de çalışan işçile
rimizle bugüne kadar işlerine son verilen işçile
rin miktarları nedir? Türk işçisiyle birlikte ge
rek kendi ve gerekse diğer yabancı devletlerin 
işçilerinden de aynı miktarda işten çıkarılmış
lar mıdır? İşten çıkarılma ameliyesi bilhassa 
Türk vatandaşlarına daha fazla tatbik edildiği 
ve günlük zabıta vakalarında da Türklerin baş
ta geldikleri ve Türkler hakkındaki kötü puvan-
ların da bu hususta çok büyük rol oynadığı söy- } 

Ehcımımiycıtli bir mahiyet arz ettiği müzakere 
şeklinden anlaşılmaktadır. Üyelerin hazırlanma
sını tcıminan müzakerelerin gelecek birleşime ta
likini arz ve talebederİim. 

Kastamonu İamir 
Ahmet Nusret Tuna Cahit Okurer 

BAŞKAN — Takriri dinlediniz. Takriri oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etimi -
yenler Kabul e'dilmiştir. Tasarı gelecek birlc-
şLl.ndc göriişülecektir. 

Gündemde başka görüşülecek bir mevzu 
kalmadığı için 6 . 6 . 1967 Salı günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17,50 

VE CEVAPLAR 
AB VE CEVAPLARI 

j lenmektedir. Dağru mudur? Doğru ise Hükümet 
olarak bir tedbir almayı düşünmekte midir? 

2. Bugün isçilerimizin en büyük ıstırapla
rından biri de tercümanlar tarafından istismar 
edildikleridir. Fabrika ve müesseselerce tutu
lan tercümanların ekseriyeti de Türkçe bilmiyen 
Kumlardır. Hattâ işçilerimizin işlerine son ve
rilmede de büyük rolleri olduğu hissini vermek
tedir. Durum böyle iken gerek konsoloslukla
rımız ve gerekse işçi ataşelerimiz olsun vatan
daşların bu şikâyetlerine karşı maalesef lakayt 
kaldıkları da bir gerçek olduğuna göre; Hükü
met olarak bu hususta ne gibi âcil bir tedbir al
mayı düşünüyor? 

Hükümet tarafından şimdiye kadar kaç imam 
ve hoca gönderilmiştir? Bunlardan bir kısmının 
yerine tercüman gönderilmesi mümkün değilim
dir. Vatandaş tarafından maaşı verilmek su
retiyle (Bu da vatandaşların kendi arzularıdır,) 
Tercüman tâyini hususunda Hükümetin fikri 
nedir? 

3. Yurt dışındaki işçilerimizin sağlık durum-
I lan da çok üzücüdür. Çünkü lisan bilmedikle-
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rinclen ve tereünıan da olmadığından ıstıraplarını 
izah. edememekte ve gün geçtikçe sağlık durum
ları bozulmakta ve muntazaman çalışamamakta
dırlar. Bu hallerde devamsızlığı intaeettiğin-
den firmalarca hemen islerine son verilmektedir. 

Bu durum kargısında : İşçilerin sağlık du
rumların] daimî bir kontrol altında bulundur
mak suretiyle bilhassa isçilerin toplu oldukları 
mahallerde lisan bilen doktorlardan, yine ma
aşı vatandaşlar tarafından verilmek suretiyle 
tâyini mümkün değil midir? İşçilerimizin bu 
arzuları Hükümetçe olumlu karşılanmakta mı
dır? 

4. Alman Hükümetiyle yapılan Sosyal Si
gorta Anlaş::'!alarma göre yurt içinde bulunan 
işçi ailelerini?! muayene ve tedavi masrafları da 
ödenmcüne cevaz verdiği halde, Hükümetin 
sosyalizasyona tabi olarak gösterdiği vilâyetler
den başka, vilâyetlcrdcki vatandaşların aileleri 
bu haktan istifade edememektedir ve haklı ola
rak vatandaşlar arasında bu hal büyük bir hu
zursuzluk yaratmaktadır. Hükümet bu huzur
suzluğu gidermek için bir çare düşünüyor mu? 

5. Dış memlekette çalışan işçilerimize beş 
seneden fazla kaldıkları takdirde sigorta para
ları verilmemekte, ancak yurda döndükten son
ra ve sigortalı bir yerde çalıştığı takdirde bu 
parayı alabilmektedir, Memleketimiz henüz 
sosyab:zac:ycnn tabi olmadığından ve her vatan
daşta sigortab olmadığıma göre vatan da şiarın 
bu haklarınm zayi olmaması bakımından Hükü
met ne gibi bir tedbir almayı düşünüyor? 

6. Alman bankalarının ve bâzı Türk simsar
larının Markı üç hattâ üç. onbeş Türk lirasına 
bozdurdukları bir hakikattir. Vatandaşlarımız
da dövizlerin büyük kısımlarım bu sıvotle Türk 
parasına çevirmektedirler. Devletin dövize olan 
ihtiyacı aşikâr olduğuna göre Hükümet olarak 
önleyici bir tedbir almayı düşünüyor mu? 

7. İşçi çocuklarının tahsilleri ise ilkokul öğ
retmeleri gönderilmesi karara bağlandığına gö
re ; bugüne kaçlar bu maksatla kaç öğretmen 
gönderilmiştir, ve kaç yerde öğretime başla
tılmıştır? Vatandaşlar Hükümete yardımcı ol
mak amacı ile öğretmenin maaş ve okul ihtiyaç
larını ödemeyi taahhüt etmektedirler. Vatan
daşların bu arzuları Hükümetçe uygun mütalâa 
edilebilir mi? 

8. Arabaları ile izinli gelmek istiyen vatan
daşların 1050 DM Al man ya Maki oto klüplerine 
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depozite olarak yatırmak suretiyle ancak yur
da gelebilmektedir. Acaba izinli gelen vatandaş
ların gümrük giriş kapılarında 1 050 DM Türk 
müesseselerine yatırması ve yurt dışına çıktığı 
zaman da 1 000 DM Türk parası olarak aile ef
radına veya göstereceği adrese gönderilmesi 
mümkün değil midir ? Büyük bir döviz kaynağı 
olan bu hal için Hükümet olarak bir tedbir al
mayı düşünüyor mu ? 

9. Almanya'da kaç, Türk cemiyeti vardır, 
bunların görevleri nedir, Hükümetçe bu cemi
yetlere döviz olarak gönderilen para miktarı 
nedir ? 

Bâzı cemiyetlerde aşırı ve muzir cereyanlar 
yapıldığı ve aynı zamanda buraların birer ku
marhane haline geldikleri söylenmektedir. Hükü
met olarak bu cemiyetler için gerekli bir tedbiri 
almayı düşünmüş müdür? Ve bu cemiyetlerin 
bu şekliyle devamında bir fayda mülâhaza edile
biliyor mu ? 

10. Gün geçtikçe işçiler arasında uyuşturu
cu madde kullananların miktarları çoğalmakta
dır. Esrar ve benzeri maddelerin serbestçe işçi
ler arasında satıldığı işçiler tarafından ifade 
edilmektedir. Hükümetin bu hususta aldığı ve
ya alacağı bir tedbir varmıdır? 

11. Yabancı devletler tarafından eskiye na
zaran bugün işçi alma miktarlarını azalttıklarına 
göre: Halihazırda oralarda çalışan işçilerimize 
evvelce tanınan yalnız ('ana, baba, kardeş) ten 
başka amca, dayı, yeğen, kayınbirader gibi ya
kınlarını da işçi olarak istek yapan vatandaş
lara bir kolaylık gösterilmesi Hükümetçe düşü
nülüyor mu ? 

12. Yurt dışındaki işçilerin asgari geçim 
hatlarının hangi sebep ve âmillerden dolayı 
150 dolar olarak tâyin ve tesbit edilmiştir. Hal
buki bugün yurt dışında bulunan işçilerimiz 
ayda 80 veya 100 dolar arasında bir parayla ge
çinmektedirler. Hal böyle iken işçiler lehine 
olarak asgari bir geçim ha delinin yeniden tanzim 
ve tesbit edilmesi Hükümetçe düşünülmekte mi
dir? 

13. Holânda ve Belçika'da olduğu gibi çocuk 
zamlarının, (Almanya ve diğer devletlerde) ça
lışan işçilerimizin çocuk zamlarmmda firmaları 
tarafından döviz olarak doğrudan doğruya yurt 
içindeki ailelerine gönderilmesi için bu devletler 
nezdinde Hükümet olarak bir teşebbüste bulun
mayı uygun mütalâa ediyor mu? 
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T. C. 
Çalışma Bakanlığı 

İşçi Sağlığı Genel Mıd. 
Sayı : 925 - 3 - 2 - 3886' 22 . 5 . 1967 

Çok acele 
Cıımihuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlıktan muhavvel 7 . 4 . 1967 
gün ve 70101 - 6/419 - 4109 - 7/333 sayılı ya
zınız : 

Yabancı memleketlerdeki işçilerimizin çeşit
li sorunlarına dair Tunceli SenatÖTÜ Arıslan 
Bora tarafından verilen ve bilâhara yazılı so
ruya çevrilmiş bulunduğu anlaşılan soru öner
gesi dolayısiyle keyfiyet incelendi. 

I - Halen yurt dışında çalışan işçilerimizin 
sayıları (talkriben Federal Almanya'da 180 bin, 
Belçika'da 7 800, Ilolânda^da, 8 500, Avustur
ya'da 6 200, İsviçre''de 6 ıbin ve İsveç ite 3 bin 
olmak üzere) cem'an 191 500 dür. 

Yurt dışındaki işçilerimizin işlerine son ve
rilmesi konuusnda evvelâ genel olarak şu hu
susların belirtilmesi gerekir : 

Malûmları olduğu üzere, bir işçinin «işine 
son verilmesi», dar mânasında, işvereni ile mu
kaveleye raptedilmiş bir iş münasebeti içinde 
bulunan bir işçinin bu mıünaıs ebet inin, mu
kavele süresinin bitiminden önce işvereni 
'tarafından ortadan kaldırılmasını ifade 
eder. Çeşitli resmî ve gayriresmî güveni
lir kaynaklardan aldığımız haberler, yurt dışın
daki işçilerimizin, iş münasebçitlerini veya bu
lundukları ülkelerin kamu düzenlerini ihlâl 
eden ağır bir kusur işledikleri pek istisnai hal
ler dışında işiten çıkarılmalarının katiyen mev-
zuubahsıolmadı ğını gösltermdkt-eldir. 

Yurt dışındaki işçilerimizin bulundukları 
ülkelerin iktisadi hayatlarında ortaya çıkan 
durgunluğun o ülkelerin iş piyasalarına, dola
yısiyle yabancı işgücüne olan ihtiyaçlarına icra 
ettiği menfi tesirlerin ıtabiî bir sonucu olarak 
ve çalışma mukavelelerinde öngörülen ihbar 
müddetlerine riayetle bu mukavelelerin yeni
lenmesinden imtina olunması suretiyle geniş 
mânada işlerimden çıkarılmalarına gelince : 

Böyle bir durum, bir süredir, sadece F. Al
manya için varit bulunmaktadır. Türk işçisi is
tihdam eden diğer ülkelerdeki (özellikle Holân-
da'daki) geçici konjonktür dalgalanmaları, 

yerli veya yabancı işçilerin her hangi bir suret
le işiten çıkarılmalarını gerektirecek bir mahi
yet taşımamakta, sadece, zaman zaman bu ül
kelere yeniden celbedilecek yabancı ve clıola-
yusiyle Türk uyruklu işçilerin sayılarında 1967 
yılında belirli bir nislbetlte düşme kaydedilece
ği yolunda tahminlerin ortaya atılmasına sebe-
b olmaktadır. 

F. Almanya'da son aylanda ortaya çıkan ik
tisadi durgunluğun Alman İşgücü piyasasına 
ve dolayısiyle yabancı işgücü istihdamına icra 
ettiği menfi tesirler hissedilir derecede olmuş 
ve millî stc&un süratle artma temayülü göster
mesi, Alman Hükümetini istihsali tehdidedici 
bâzı tedbirler almak zorunda bırakmıştır. Bu 
tedbirlerin tesiri ile, iktisadi durgunluğun doğ
rudan doğruya tesir sahasına giren iş kolların
da faaliyet gösteren ve istihsaldeki zaruri kısın
tıyı sadece fazla mesailerin kaldırılması sure
tiyle temine muvaffak olamıyan bâzı Alman fir
maları, mukavele süreleri dolan işçilerin mu
kavelelerini yenilememek suretiyle işçi kad
rolarını daraltma yoluna başvurmuşlardır. 

Bu suretle son aylarda Almanya'dalki işle
rinden ayrılan vatandaşlarımızın sayılarının ke
sinlikle bilinmesine şu anda maddeten imkân 
bulunmamaktadır. Türk efkârı umumiyesini bu 
'konuda aydınlatmak üzere 14 Aralık 1966 tari
hinde özel olarak Ankara'ya gelen F. Almanya'-
yetkililerinden teşekkül eden Alman heye
ti, Aralık 1966 ayı başında F. Almanya 
1 500 Türk'ün, işlerini kaybettiklerinden 
bahsiyle ve kendilerine yeni hir iş bulunması is
teği ile, F. Alman Kurumu şubelerine başvura
rak kayıtlarını yaptırmış olduklarını açıkla
mıştır. Ancak, bu rakamın, F. Almanya'daki 
yerli ve yabancı işsizlerin miktarında sıon haf
talarda ortaya çıktığı öğrenilen artışa paralel 
olarak, bir miktar daha artmış olduğunun ka
bulü gerekir. 

Yukarıda zikredilen Alman Heyetinden ve 
sair güvenilir kaynaklardan alman bilgiler, F. 
Almanya'daki işsizliğin nisbetinin Aralık 1966 
ayı başında % 1 civarında bulunduğunu ve iş
sizlik olayının F. Almanya'dalki yerli, yabancı 
uyruklu işçileri aşağı - yukarı aynı nislbetle 
müteessir ettiğini ortaya koymuştur. Esasen 
F. Almanya'daki resmî merciler veya işverenler 
tarafından şu veya bu ülkeden gelmiş olan ya
bancı işçilerin öncelikle işten çıkarılmaları yo-
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lunda genel bir prensibin tatbiki bahis konusu 
olamaz. İktisadi zaruretlerin tesiri ile işçi kad
rosunu daraltmak zorunda ıkalan bir Alman fir
ması, işten çıkarmalarda milliyet tefriki yap-
nıalksızm doğrudan doğruya iktisadilik prensi-
'binden harelketle, mesailerinden en ziyade mem
nun oldukları işçileri tutarak diğerlerine yol 
vermekte ve bu husustaki kararlarında ta-
manıiyle müstakil bulunmakta diri ar. 

Hattâ, Türk işçilerinin, işlerini muhafaza 
etmek ve bir firmadaki işlerinin her hangi bir 
suretle sıona ermesi üzerine başka bir Alman 
firmasında iş bulabilmek bakımından, diğer 
yabancı işçilere nazaran daha şanslı durumda 
olduklarının kabulüne imkân veren vakıalar 
mevcuttur. Niteıkim F. Almanya'da istihdam 
edilen yabancı işçilerin ısayılarının genel olarak 
Haziran ve Eylül 1966 ayları arasında bir mik
tar düşmesine mukabil, Türk işçilerinin sayıla
rında aynı üc aylık devre içinde artış kayde
dilmiş, yine 1966 yılı içinde F. Almanya'ya ye
niden eel'bödiien Türk işçilerinin say d arı, diğer 
ya'baneı memleketlerden celbedilenlerin hepsin
den ayrı ayrı daha fazla olmuştur. 

Bundan, F. Almanya'daki günlük zabıta va
kalarının failleri arasında Türk işçilerinin baş
ta geldikleri ve bu sebeple diğer uyruklu işçi
lere tercihan işiten çıkarıldıkları şeklindeki 
söylentilerin gerçeğe uymadıkları da açıkça 
anlaşılmaktadır. 

Bu sebeple bu konuda Hükümet olarak ted
bir alınmasına da lüzum bulunmam aktadır. • 

2. Yurt dışına sevk edilen işçilerimizin ça
lıştıkları firmalar tarafından isltihdam edilen 
tercümanların, bu vatandaşlarımızın intikal et
tikleri yeni sosyal muhite ve işlerine intibakları 
ve gerektiğinde işverenlerine karşı haklarını 
koruyabilmeleri bakımından oynadıkları rolün 
ehemmiyeti meydandadır. Bu işçilerimizin za
man zaman işyerlerindeki tercümanlardan şi
kâyet ettikleri de, bilinen bir vakıadır. Ancak, 
bu işçilerimizin genellikle tercümanlar tarafın
dan istismar edildikleri ve bu sebeple büyük 
ıstıraplara duçar oldukları yolundaki bir hük
mün gerçeğe uygunluğundan şüphe etmek gere
kir şöylelki : 

Bu tercümanların, kendilerini görevlendiren 
müesseselerde ealışaın vatandaşlarımızın karşı
laştıkları psikososyal ve sair güçlüklerin ye

nilmesi yolundaki yardımları, daha ziyade 
yurt dışına iş gücü şevkine başladığımız ilk 
yıllarda hayati bir ehemmiyet taşımıştır. 

Sonradan, yurt dışına sevk edilen işçileri
miz pek tabiî olarak, Türk işçilerinden mem
nun kalan yabancı işverenlerin işyerlerinde te
merküz etmişler, böylece ilk yıllarda sevk 
edilmiş ve intibak devrelerini geride bırakmış 
kıdemli Türk işçilerinin lisan v. s. yönlerin
den âcil ihtiyaçların karşılanmasına kifayet 
edecek yardımlarından istifade imkânlarına sa-
hib'olmuşlardır. 

Diğer taraftan, söz konusu işçilerimizin ça
lışma münasebetlerinin çerçevesi içinde tercü
manlar tarafından istismar edilebilmeleri için, 
netice itibariyle yalnız bu tercümanların de
ğil, aynı zamanda işverenlerin ve bunların 
adına işyerlerinde nâzım rol oynıyan (Perso
nel şubeleri yetkilileri gibi) kişilerin de suinr 
yetli olmaları gerekir. Bu son şartın ek 
seri ahvalde tahakkuk ettiğinin kabulünde ise> 
isabet ' olamaz. Filhakika, son bir yıl zarfın 
da yurt dışındaki işçilerimizin bu konudaki 
şikâyetleri üzerine iş ve işçi bulma kurumu 
tarafından yapılan soruşturmalar sonunda, sa 
dece iki olayda yabancı işverenlerin suini
yetli tercümanların gayrimeşru emellerine bi
lerek âlet oldukları hususunda kuvvetli şüp
heler hâsıl olmuş ve dış temsilcilerimizin bu 
•olaylara müessir şekilde müdahale etmeleri 
temin olunmuştur. 

Yurt dışındaki işçilerimiz ayrıca, iş müna
sebetleri ile ilgili buluılmıyan sair özel işle
rinde tercümanların istismarlarına âlet olma
ları ihtimaline karşı, Kurumun fonksiyonu ile 
doğrudan doğruya ilgili olmamasına rağmen, 
yurt dışına şevkleri sırasında Kurum tarafın
dan uyarılmaktadır. 

Fabrika ve müesseselerce tutulan tercüman
ların ekseriyetinin Türkçe bilmiyen rumlar ol
dukları yolundaki tahminlerdeki isabet de
recesini tesbit etmek zordur. Ancak, fazla sa-
jnda Türk işçisi çalıştıran ve bununla ikti
sadi menfaatlerinin gerçekleştiği kanaatini ta
şıdığının kabulü gereken bir yabancı firma
nın, bu vatandaşlarımızla kendileri arasında 
lisan yönünden tavassutta bulunmak üzere 
Türkçe bilmiyen şahısları görevlendirmekte 
her hangi bir suretle fayda mülâhaza edebi-
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leceklerine inanmak güçtür. Bu tercümanların 
şu veya bu uyruklu kişilerden seçilmesinin 
Hükümetimiz tarafından doğrudan doğruya 
veya ilgili ülkelerin resmî mercileri kanalı ile 
vatandaşlarımızla esas itibariyle tamamiyle 
özel bir hukuk münasebeti ile bağlı bulunan ya
bancı işverenlere empoze edilmesi de, kabul bu-
yurulacağı üzere, imkânsızdır. 

Bu konuya son verirken, tecrübelerimizin, 
yurt dışındaki işçilerimizin tercümanlar hak
kında kapıldıkları kanatalerin, akserî ahvalde. 
bu kadar âni bir şekilde tamamiyle yabancı 
bir sosyal muhite intikal eden her insanın 
tabiî olarak mâruz kaldığı intibak güçlükle
rinin yanı sıra, kültür seviyeleri itibariyle baş
langıçta her türlü yabancı mevzuatı kavramak 
bakımından içine düştükleri çaresizliğin ve 
itimatsızlığın kendilerinde uyandırdığı aşırı 
hassasiyetten ileri geldiğini ortaya koyduğunu 
belirtmekte fayda görmekteyiz. 

Hükümetimiz tarafından şimdiye kadar 
yurt dışına 9 imam ve hocanın gönderilmiş bu
lunduğu, Dışişleri Bakanlığından öğrenilmiş bu
lunmaktadır. 

Bunlardan bir kısmının yerine tercüman 
gönderilmesinin millî realitelerimiz karşısın
da mümkün olamıyacağı kanaatindeyiz. Bu din 
adamlarının gönderilmeleri, her şeyden önce 
yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın dinî 
inançlarının bir din adamının huzurunu za
ruri kıldığı halleri göz önüne alarak, bu yol
da genellikle ihzar ettikleri arzunun karşılan
masını ifade etmektedir. 

Vatandaş tarafından maaşları verilmek sure
tiyle tercüman tâyini meselesine gelince : 

Bu meselenin, söz konusu tercümanlara veril
mesi düşünülen statüden hareketle ele alınması 
gerekir. Bu tercümanların yurt dışındaki işçi
lerimizin çalıştıkları müesseselerin bünyelerinde 
ve vatandaşlarımız tarafından verilecek ücretler 
karşılığında istihdam edilmeleri düşünülüyorsa, 
işçi vatandaşlarımızla veya onların adına işveren
leri ile bu tercümanlar arasında kurulacak özel 
bir hukuk münasebeti (Hizmet akdi) söz konusu 
ediliyor demektir. Böyle bir neticenin istihsali 
mümkün, ancak bunun temini için Hükümetimi
zin resmî kanaldan müdahalede bulunması lü
zumsuz ve imkânsızdır. 

Bu tercümanların Devlet personeli statüsünü 
haiz olmaları düşünülüyorsa, bunların ücretleri
nin Devlet tarafından ödenmesi ve âmme hizmeti 
jören şahıslar olarak resmî Türk mercileri nez-
dinde istihdam edilmeleri gerekir. Yabancı işve
renlerden bunların resmî sıfatı haiz kişiler olarak 
müeseselerinde kendileri ile işçilerimiz arasında 
mutavassıt rol oynamalarına rıza göstermeleri
nin istenmesine ise, millî ve beynelmilel hukuk 
kaideleri müsaade etmezler. 

Buna karşılık, Bakanlığımızın Kuruluş ve Gö
revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin (d) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısının 2 nci ek maddesi, yurt dışındaki 
çalışma müşavirlikleri ile çalışma ataşelikleri
nin, hizmetin özelliği itibariyle, müşavirliğin ve 
ataşeliğin ihtiyaç duyacağı Türk ve yabancı uy
ruklu doktor, avukat, uzman, mahallî kâtip, mü
tercim, daktilo ve hademe gibi personeli sözleşmeli 
olarak çalıştırmaya yetkili kılınmalarını öngör
mektedir. Bu tasarının ayrıca Bakanlığımıza, 
mevcut çalışma ataşeliklerinin kadrolarının tak
viyesi ve ihtiyaç duyulacak sayıda yeni çalışma 
müşavirlik ve ataşeliklerin ve ayrıca sosyal yar
dımcılıkların ihdası için gerekli kadro imkânları
nı sağlıyacağı da göz önüne alınırsa, yurt dışın
daki vatandaşlarımızın özel tercümanlara olan ih
tiyaçlarında bir azalmanın pek yakında ortaya 
çıkacağı ifade edilebilir. 

3. Genellikle kara Avrupa'sında çalışan işçi
lerimizin, Türkiye'ninkinden çok farklı iklim şart
ları içine girmelerinin tesiri ile sağlık yönünden 
çeşitli güçlüklerle karşılaştıkları bir vakıadır. Bu 
sebepledir ki, işçi vatandaşlarımız, yurt dışına 
şevklerinden önce çok sıkı bir sağlık muayenesine 
tabi tutulmakta, yabancı iklim ve çalışma şartları
na intibakta güçlüklere yol açması muhtemel en 
küçük arazın (mesele tansiyon bozukluğunun ve
ya vaktiyle geçirilmiş ehemmiyetsiz bir akciğer 
tüberkülozuna delâlet eden kalsifiye uktelerin) 
teSbiti halinde dahi, bunların yurt dışına şevkle
rinden sarfınazar olunmaktadır. Bu önleyici ted-, 
bire rağmen, söz konusu vatandaşlarımızın sıh
hatlerinin yurt dışındaki ikametleri sırasında bo
zulması muhtemeldir. Bu gibi ahvalde, çalıştık
ları müeseselerin ve bağlı oldukları hastalık si
gortalarının yardımlarından mahallî mevzuatın 
çerçevesi içinde yararlanmak imkânlarına sahip 
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bulunduklarının esas itibariyle kabulü gerekir. 
Lisan bakımından mâruz kalacakları güçlüklerin, 
âcil sıhhi yardımları temin etmelerini imkânsız 
kılacak derecede olamıyacağım yukarda belirtmiş 
bulunuyoruz. Ayrıca yukarıda sözü geçen kanun 
tasarısının, yurt dışındaki çalışma müşavirlik 
ve ataşelilkerimize mukaveleli hekim istihdam et
mek imkânını da vereceğini, bu vesile ile bir kere 
daha belirtmek gerekir. 

4. Almanya'daki işçi vatandaşlarımızın tasar
ruflarını Alman bankalarına ve Türk simsarları
na bozdurarak Türk parasına tahvil etmelerinin 
önlenmesi maksadı ile alman tedbirlerden en 
önemlisi, 22 . 7 . 1964 tarihinde yürürlüğe giren 
499 sayılı Kanun ile gerçekleştirilmiştir. Bu ka
nun ile yurt dışındaki işçi vatandaşlarımızın Tür
kiye'deki yakınlarına veya diledikleri bir kimseye 
ödenmek veya kendi adlarına açılmış hesaplarda 
bloke edilmek üzere Türkiye'ye transfer edecekleri 
paraların resmî kurdan Türk lirasına tahvil edi
lerek, tutarı üzerinden % 9 nisbetindeki üç sene
lik faiziyle birlikte defaten ve peşinen ödenmesi 
esası vaz'edilmiştir. Buna göre resmî kur üzerin
den 2,25 Tl. değerinde olan bir Alman Markına 
karşılık 285.75 Tl. ödenmektedir. 

Buna rağmen, Almanya'daki işçi vatandaşla
rımızdan bir kısmının tasarruflarını adıgeçen Ka
nunun tanıdığı menfaatlerden daha fazlası kar
şılığında mahallinde Türk parasına tahvil etme 
yoluna gittikleri gerçekten bir vakıadır. Ancak, 
döviz alım satımının Alman mevzuatına göre 
her hangi bir suretle suç unsuru teşkil etmediği, 
diğer taraftan Türk parasının resmî kur üzerin
den taşıdığı değerin basit bir Hükümet tasarrufu 
ile beynelmilel serbest piyasadaki değerine eşit 
kılınmasının veya aradaki farkın adı geçen Ka
nunun çerçevesi içinde tamamiyle Devlet tarafın
dan ödenmesinin imkânsızlığı düşünülürse, bu ko
nuda alınacak tedbirlerin dolaylı olmaktan ileri 
gidemiyeceği anlaşılır. Diğer taraftan işçileri
mizin yurda külliyetli miktarda Türk parası sok
malarının önlenmesi maksadı ile alman tedbirler
den en müessirinin, hudut kapılarında yapılan 
gümrük kontroları ile sağlanabileceği meydanda
dır. 

5. Avrupa'daki Türk işçilerinin çalıştıkları 
büyük merkezlerde işçi çocuklarının ilk öğrenimi
ni sağlamak maksadı ile 24 ilkokul öğretmeninin 
iki yıl süre ile yurt dışına gönderilmelerinin Ba

kanlar Kurulu tarafından kararlaştırılmış olup 
bu öğretmenlerin maaşlarının ve okul ihtiyaçları
nın doğrudan doğruya işçi vatandaşlarımız tara
fından ödenmesi konusunda, yukarıda tercüman
ların ücretlerinin ödenmesi ile ilgili olarak açık
ladığımız görüşlerimizi tekrarlamak isteriz. 

6. Türkiye'ye muvakkaten sokulan yabancı 
plâkalı otomobillerin sahiplerinin, otolarının ka
yıtlı bulundukları ülkelerdeki oto kulüpleri tara
fından düzenlenmiş triptikleri (gümrük geçiş kar
nesi) hâmil olmaları, millî mevzuatımızın icabı
dır. Bu karneler, yurda muvakkaten sokulan bu 
gibi otoların sahiplerinin sonradan her hangi bir 
suretle gümrük borçlusu durumuna girmeleri ha
linde bu borçlara karşılık söz konusu otoların ka
yıtlı bulundukları ülkelerdeki oto kulüplerinin 
bir teminatını ifade etmektedir. Bu teminata 
esas teşkil etmek üzere, bu kulüplerin oto sahip
lerinden depozito talebetmeleri ise, yerli ve ya
bancı tefriki yapılmaksızın bütün oto sahiplerine 
tatbik edilen ilgili yabancı mevzuatın gereğidir. 
Bu itibarla, her hangi bir yabancı ülkenin ilgili 
mercilerin den, Türk işçilerinden depozito alınma
masının talebedilmesi mümkün değildir. Buna 
karşılık, Gümrük ve Tekel Bakanlığı yurda izin
li dönen işçilerimizin arabaları ile yurda girebil
meleri için ibraz etmeleri gereken triptik karne
lerini doğrudan doğruya Türk hudut kapılarında 
Türk parası olarak teminat yatırmak suretiyle te
min edebilmeleri için gerekli tedbirleri almış, bu
lunmaktadır. 

7. Almanya'da hâlen 47 Türk Cemiyeti ku
rulu bulunmaktadır. Bunların kuruluşları bakı
mından birinci plânda Türk işçileri arasında da
yanışma gayesine yönelmiş oldukları bilinmekte
dir. 

Bu gibi -cemiyetlerin faaliyetleri, kurulu bu
lundukları ülkelerin âmme intizamını ilgilendir
diğinden ve bu sebeple mahallî âmir mevzuatın 
şümulüne girdiklerinden, Hükümetimizce resmî 
kanaldan denetlenmeleri ve meşruiyetleri konu
sunda tasarrufta bulunulmasına beynelmilel hu
kuk kaideleri müsaade etmemektedir. Bu cemi
yetlerle ilgili dolaylı tedbirlere esas olacak malû
matın kaynakları olarak siyasi temsilciliklerimiz 
hatıra gelmektedir. 

8. Uyuşturucu maddelerin alım ve satımı, 
kullanılması, Türk işçisi istihdam eden ülkelerin 
millî mevzuatı ile yasaklanmış olduğundan ve ti-
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tizlikle takibedilen âmme suçları arasında bulun
duğundan, milletlerarası Polis Teşkilâtının çerçe
vesi içinde Türk polisinden yardım istenmesi gibi 
olağanüstü haller dışında, Türk mercileri tarafın
dan yabancı bir ülkenin hudutları dâhilinde tah
kikat icrası ve tedbirler alınması yoluna gidil
mesi mümkün değildir. Buna karşılık, Türk po
lisinin, kendi yetkisi sahası içinde bu konuda 
üzerine düşen görevleri eksiksizce ifa ettiği ka
naatindeyiz. 

9. Kadın işçilerimizin (ismen talebedilmele-
rinde, ismen -talepte istenilen (akrabalık şart
ları aranmaktadır. Erkek işçilere ait ismen ta
leplerin 'daha fazla genişletilm'csinm, ikamın 
dışı ücretli iş bulma aracılığı yapan bâzı bü
roların hu faaliyetlerini aıiıirıcı nitelikte gö
rülmektedir. Kanunun bu konudaki yetersizli
ği de göz önünde tutularak bunlarla tesirli bir 
şekilde mücadele 'edilnıiyeeek, belki 'de Türk 
işçisi çalıştıran her fabrika da bir aracının or
taya çakmasına yol açılmış olacaktır. 

Bu nedenle, uygulanmakta olan cari usul
de her hangi bir değişiklik yapılmasına imkân 
görülmemektedir. Yalnız, askerliğini yapmamış 
işçilerin yurt dışında çalışan kardeşleri tara
fından ismen talebedil meleri için mevzuatta 
değişiklik yapılmış ve bu gibi taleplerin karşı
lanmasına cevaz verilmiştir. 

10. Yurt dışındaki işçilerin asgari geçim 
hadlerinin t esinti konusunda Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. 

11. Almanya ve 'diğer ülkelerde çalışan iş-
çiLeıirnizin çocuk zamlarının firmaları tarafın
dan doğrudan -doğruya Türkiye'deki ailelerine 
gönderilmesinin temini maksadı ile bugüne ka
dar sarf edilen gayretler müspet sonuç verme
miştir. Bu zamların istihkak sahipleri, doğru
dan doğruya işçilerdir. Yurt dışındaki işçileri
mizin bakmakla yükümlü oldukları yakınları
nın intak ve iaşelerini temin vecibelerini yeri
ne getirmemeleri hallerimde bu şahısların önce 
yetkili Türk mahkemelerinden nafaka ilâmı -is
tihsal ve nafakanın buna 'müsteniden yurt dı
şındaki yakınlarının ücretlerinden tahsil -edil
mesini toınin etmeleri 'akla 'gclebilirse de, Hü
kümetimizle söz konusu ülkeler 'arasında nafaka 
ilâmlarının karşılıklı olarak Itenfizi konusunda 
akdedilmiş anlaşmalar bulunmadığından, ço
cuk paralarının bu yolda istihkak sahiplerinin 

ailelerine gönderilmesi 'de mümkün olamamak
tadır. 

Holânda'da ç-alışan iş'çilerim'lz bakımından 
özel bir tedbir alınmıştır. Bu ülkeye sevk edilen 
işçilerimiz şevklerinden önce Türkiye'deki il
gili irtibat bürolarında çalışma mukavelelerini 
imzalaıinalan sırasında, haftalık kazançların d an 
asgari % '30 misbetindeki bir kısmının işvere-
nince kesilerek doğrudan 'doğruya Türkiye'deki 
yakınlarına gönderilmesi yolunda işverenlerine 
yazılı yetki vermekte, buna karşılık iaşe ve 
ibateleri için ödedikleri ücretlerden yapılan bâ
zı tenzilâttan istifade 'etmektedirler. 

Holânda 'dışındaki ülkelerin yetkili 'merci
leri ve işverenleri buna benzer bir tedbirin 
alınmasına ilgi göstermemektedirler. 

12. Almanya'da 'çalışan Türk işçilerinin 
•memleketimizde ikâmet 'eden aile fertlerine, 
hastalıkları halinde, sağlık yardımı yapılması 
Türk - Alman Sosyal Güvenlik Süzleşmesi ik
tizasındandır 

Mezkûr 'sözleşmenin 15 nci maddesi «Akit 
Taraflardan 'birinin ülkesinde ikamet eden bir 
kimse, bu sözleşmenin 12 inci ve 13 .neti madde
leri veya 14 ıııcü madenin (1) nci, (3) neü veya 
(4) neü fıkraları hükümlerine göre, sağlık 
yardımına hak kazanmış 'ise ve bu kimsenin 
ikanı ot ettiği -yerde yetkili sosyal sigorta mer
ciinin teşkilâtı yoksa, bu yardım ikâmet ettiği 
yerdeki sosyal sigorta merciinin uyguladığı 
.mevzuata göre Türkiye'de İşçi 
Sigortaları Kurumu tarafından yapılır. 

Ancak, yardım 'süresinin ve geçimi sigorta
lı tarafından sağlanan kimselerin teshilinde 
yetkili sosyal sigorta nıercüiniim tabi olduğu 
mevzuat uygulanır» hükmüne ihtiva etmekte
dir 

Bu madde hükmüne göre, 'Sosyal Sigorta
lar Kurumunca, nerelerde sigortalıların 'eşleri
ne ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocuk
larıma sağlık yardımı yapılmakta ise, Alman
ya'da çalışan Türk işçilerinliıı ancak, o yerler
de ikâmet eden aile fertlerine, hastalıkları ha
linde, sağlık yardımı yapılması mümkün bu
lunmaktadır. 

13. -Sigortalıların eş ve geç'indirmiekle yü
kümlü çocuklarına sağlık yardımı yapılmasını 
öngören 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 35 nci maddesi hükmü; Anılan Kanunun 
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geçici 5 ffici maddesi .hükmü gereğiimce, ihtiya
cı karşılryabilecek sağlık tesisleri kurularak 
kurumca her türlü hazırlıklarm tamamlandığı yer
lerde, Bakanlar Kurulu kararı ile uygulanmak
tadır. 

Bahis konusu 35 nci madde hükmü, halen, 
kurumun Eskişehir (Eskişehir, Bilecik), Anka
ra, (Kastamonu, Çankırı), Aydın (Aydın, De
nizli, Muğla), Salmsun (iSamsum ,Amasya, Ço
rum, Sinop, Ordu), Kayseri (Kayseri, Nevşe
hir, Niğde, Yozgat, Kırşehir), Diyarbakır (Di
yarbakır, Siirt, Mardin), Malatya (Malatya, 
Adıyaman), Trabzon (Trabzon, Artvin, Gire
sun, Gümüşane, Rize), süneleri 'bölgelerinde 
uygulanmakta olup, 1 . 3 . 1967 tarihinde Ga
ziantep (Gaziantep, Urfa, Maraş), 1 . 4 . 1967 
tarihinde Konya (Konya, Afyon) 1 . 6 . 1967 
tarihinde Mersin (Mensin), 1 . 6 . 1967 veya 
1 . 7 . 1967 tarihinde Van (Van, Hakkâri, Bit
lis) 1 . 9 . 1967 tarihinde Kütahya (Kütahya, 
Uşak) 1 . 12 . 1967 tarihimde Antalya (Antal
ya, Burdur, İsparta) şubeleri (bölgelerinde tat-
hikiımln mıüm'kün 'olabileceği neticesine varıl
mış tır. 

14. Buna göre, söz konusu 35 nci madde 
hükmünden, yukarıda adı 'gecıen illerimiz sı
nırları dâhilinde bulunan işyerlerinde çalışan 
sigortalıların yine bu bölgeler içinde oturan eş
leri ile geçindirmekle yükümlü -oldukları ço
cukları yararlana bildiklerinden, Almanya 'da 
çalışan Türk iş çiler inlin, ancak, bu [illerimiz sı
nırları 'dâhilinde oturan eşleri ile goeindirmeikle 
yükümlü oldukları çocuklarının faydalanmala
rı mümkün bulunmaktadır. Esasen bunun aksi
ne hare'ket sosyal sigorta prensiplerine aykırı 
düşecektir. 

15. Malûmları olduğu üzere, Malûllük, 
Yaşlılık ve Ölüm sigortalarında, aylık bağlan
ma hakkı, asgari bir süre sigortalı kalmak şar-
tiyle kazanılabilmektedir. 

Sigortaya tabi hizmetlerinin bir kısmı Tür-
(kiye'de, bir kısmı da Almanya'da geçen sigor
talılar, bu hizmetleri ayrı ayrı dikkate alın
dığı takdirde, çok zaman aylık bağlanması hak-
'kından yoksun kalımmıaıkta'dırlar. 

Federal Almanya lile yapılan sosyal gü
venlik sözleşmesinin 27 nci maddesinin 2 nci fık

rasının (a) bendi g-ereğince her iki üîkede si
gortaya tabi olarak geçen hiameıt sürelerinin 
birleştirilmesi ve böylece gerek sigortalılara, 
gereıkse ölümlerinde hak sahibi kimselerine, 
lüzumlu şartları yerime getirmeleri hallinde, her 
iki tarafça aylık bağlanması sağlanmıştır. 

Alman sigorta (mevzuatına göre 10 yıl içeri
sinde, 60 aydan daha az bir zaman için mecbu
ri prim ödemiş bulunan sigortalıların primleri 
ge rive rıilmclktedir. 

Sözleşmenin bahse konu maddesi gereğince 
birleştirilen AlmanyaVlaki ve Türkiye'deki si
gortalılık sünelerinim toplamı 60 prim ayım
dan fazla olduğu taıkdirde, sigortalılara veya 
hak sahiplerine, uzun vadeli sigorta kolların
dan, bir defaya mahsus olmak üzere primleri
nin iadesi şeklinde değil, aylık bağlaımak sure
tiyle 'devamlı gelir sağlanmaktadır ki, bu hu
sus sosyal güvenlik prensiplerine dayanan söy
leşmenin başlıca gayelerinden birini teşkil et
mektedir. 

Bu itibarla, Federal Almanya'da sigortalı 
olarak çalışmış olup tekrar Türkiye'ye dönen 
sigortalılardan: 

a) Almanya'da sigortalı olanak çalıştığı 
işten ayrıldığı tarihteın sonra 2 seme ^eçmıiş,. 

b) Almanya .idam döndükten sonra Türki
ye'de de sigortaya tahi olarak çalışmamış, 

c) Almanya'da;M sigortalılık hizmeti de 
nazara lalınmaik sur eltiyle Türk Sosyal Sigor
talar mevzuatına göre «isteğe bağlı olarak si
gortaya devam edebilmek» şartını yerime getir-
momiş, 

d) AlmanyaIda.M ve Türkiye'deki sigorta
lılık sürelerinin toplamı 60 prim ayını doldur
mamış, 

bulunanların da, Almanya Via ödemiş olduk
ları sigorta primleri geriverilnrekfe ve bu su
retle hakları zayi olmamaktadır. 

Bilgilerimize arz ederim. 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Ilayri Mumcuoğlu'nun, imam kodra't* arından Te
kirdağ iline kaç kodra verildiğine dair önerge
si ve Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin 
yazılı cevabı. (7/324) 

.__ 378 _ 
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Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletini
zi arz ve rica ederim. 

14 . 2 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu 
Tekirdağ Üyesi 

Hayri Mumcuoğlu 

A) 1. 633 sayılı Kanunla alınmakta olan 
imam kadrolarından 1966 yılı içinde Tekirdağ 
iline kaç kadro verilmiş olduğunun, 

2. Bu kadroların hangi esaslar dâhilinde ve 
hangi köylere verilmiş olduğunun, 

B) I - 1967 yılı içinde Tekirdağ'ına ne ka
dar kadro verilmesinin mümkün olacağının, 

II - 1965 nüfus sayımına göre: 
1. 1497 nüfuslu Tekirdağ Kaşıkçı köyüne 

ve 868 .nüfuslu Kunıbağ köyüne, 
2. 585 nüfuslu Telklirdağ Kazandere köyü

me, 
3. 515 nüfuslu Tekirdağ Kayı köyüne, 
4. 438 nüfuslu Tekirdağ D'cdecdk köyü

ne, 
5. 398 nüfuslu Tekirdağ Nusratlı köyüne, 
6. 1 242 nüfuslu Çorlu'nun Vakıflar kö

yüne, 
7. 1 046 nüfuslu Çorlu'nun Esenler köyü

ne, 
8. 1 091 nüfuslu Hayrabolu'nun Soylu kö

yüne, 
9. 769 nüfuslu Hayrabolu'nun Tıatarlı kö

yüne, 
10. 986 nüfuslu Malkara'nın İbribey köyü, 
11. 530 nüfuslu "Malkara'mn Müstecep kö

yüne, 
12. 478 nüfuslu Malkara'nın Kermeyam kö

yüne, 
13. 464 nJüfuslu Malkara'nın Sarıyar köyü

ne, 
İmam kadrosu verilmemiş, fişe, içinde bulun

duğumuz yılda verilip verilımiyeceğimin, 
III - 1 . Büyük emek ve masraf sarf iyi e yeni

den ihya olunan Hayrabolu Çelebi Sultan Meh-
'met Camiine, 

"2. Turistlik 'önemli de bulunan Marmara 
Ereğlisi ile İğnecik bucak meıkezlerine birer 
müezzin kadrosu tahsisimin kabil olup olmıya-

eağımın 1967 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı
nın kanuniyet Iktisabettikten sonra bildirilmesi. 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 3180 
30 . 5 . 19167 

Cuıhburiyet Senatosu Baışkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Sa

yın Hayri Muımcuoğlu'nun Başkanlığınızdan 
nmhavvel 14 . 2 . 1967 tarihli yazılı sıoru öner
gesi tetkik edildi. 

1. •—• 633 sayılı Kanun ile alınmakta olan 
bucak ve köy imam - hatibi kadrolarından! 
1965 - 1966 yılları içinde tahsis olunmuş bulu
nan miktarlara ait liste ilişikte sunulmuştur. 

2. — Bu kadrolar 1966 yılı için 6/5502 sa
yılı Bakanlar Kurulu Kararında zikredilen 
esaslar dairesinde dağıtılmakla beralber elde 
çok sağlam kıstas ve etütler bulunmadığından 
bu tevziattın devamlı şikâyet konusu bulundu
ğunu 1967 yıılmda vilâyetlerce aynı kararna
me nazarı itibara almaraık yapılan dağıtım 
olumlu sonuç verdiği takdirde ilerideki yıllar
da bu yolun tercih olacağını; 

3. — 1967 yılı kadro tevziatının vilâyetlere 
ayrılan kontenjan dâhilinde valiliklerce yapü-
ması usulünün tercih olunduğunu; 

1967 yılı için Tekirdağ Vilâyetine 25 aded 
imam - hatip kadrosu ayrıldığını ve tevziatın 
•akli listede görüldüğü üzere vilâyetçe yapılmış 
bulunduğunu, 

4. — Hayrebolu Çelebi Sultan Mehmet, 
Marmara Ereğlisi ve İğnecik bucak merkezle
rine müezzin kadrosu tahsis olunamamış bu
lunduğunu, Hayrebolunun Güzelce Hasanibey 
Camiine, Şarköy M-ünefte Merkez Camiine, 
Çerkeşköy Feyzipaşa Camiine olmak üzere üç 
müezzin kaidro.su tefrik olunduğunu; ayrılan 
miktar müezzin kadrolarının tamamını kullana-
mıyan vilâyetlerden kadro tasarrufu mümkün 
olduğu takdirde önergenin (III - 1) (III - 2) 
maddelerindeki dileklerin yerine getirilebilece
ğini, 

Bilgilerinize arz ederim. 
Hüsamettin Atabeyli 

Devlet Bakanı 
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T. e. 
Diyanet İşleri 10 Mart 1967 

Başkanlığı 
Tekirdağ Müftülüğü 

Sayı : 231 
Konu : İmanı - 'hatip kadrosu 
tahsis cetvelinin gönderildiği 
hak. 

Devlet Bakanlığına 
Ankara 

İlgi : 1 . 3 . 1967 gün ve 1244 sayılı tamim, 
. 3 -. 1967 gün ve 1261 sayılı yazıya karşı

lık. 

İlimize bağlı ilçe kaymakam ve [müftüleri
nin iştirakiyle 10 . 3 . 1967 günü yapılan top
lantıda, kadrolu köylüler dikkate alınmak sure
tiyle, tesbit ediien tahsis cetveli aşağıya çıka
rılmıştır. 

Valiliğimize intikal eden isteklerle birlikte 
talep dosyası iadeten sunulmuştur. 

Gerekli ''köy imamı - hatip kadrolarının is
men tahsisi arz, olunur. 

Faruk Cemanı Vefkioğlu 
Tekirdağ Valisi 

Sıra no 

o 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
1 -
_L I 

ıs 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

İlçe adı 

Merkez 
» 
» 
» 

Çerkezköy 
Çorlu 

» 
» 

Hayrabolu 
» 
» 
» 

Malkara 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Muratlı 
Saray 

» 
Şarköy 

» 

Köyün adı 

Semetli 
Kumbağ 
Ormanlı 
Kayı 
Karaağaç 
Yeniçiftlik 
Türkgücü 
Sultanköy 
T at arlı 
Karakavak 
Kandamış 
öwy 
Şahin bucağı 
Sağlamtaş 
Dolu 
İbribey 
Deveci 
Çınaraltı 
Çavuşköy 
Alım etp aşa 
Y. Sevindikti 
Çayla 
Bahçeköy 
Mursaliı 
Kızılcaterzi 

Nüfusu 

1 019 
867 
790 
515 
690 

1 801 
1 431 

648 
768 
629 
519 
344 
579 

1 871 
995 
962 
855 
782 
677 
548 
789 
608 
543 
621 
434 
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Tekirdağ viilâyeti ve kazalarına 1966 ve 1965 yıllarında verilen bucak ve köy imam - katip kad-
r ollarını gösterir cetveldir. 

1966 vılmda tahsis edilen 1965 yılında verilen 

Tekirdağ Merkez (5) 

Çerkezköy (2) 

Çorlu (2) 

Malkara (6) 

Muratlı (4) 

Saray (6) 

Hayrabolu (5) 

Şarköy 
Yekûn : 33 adettir. 

1. 
o 
o O. 

4. 
5. 

1. 
2, 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
O 

o 
•J. 

4. 
5. 

Yağcı 
Kaşıkçı 
Selçuk 
Ortaca 
Osmanlı 

Kızılpmar 
Uzunlhacı 

Paşaköy 
Marmaracık 
A'himeehmet 
Velimeşe 
Esenler 

Karanıurat 
. Yaylagöne 

Balabancık 
Tlamitköy 
Kadıköy 
Karacahalil 

Ballîhoca 
Kırkep enekli 
Yeşilsırt 
Balabanlı 

Edirköy 
Küçük Yoncalı 
Yuvalı 
Göçerler 
Kurtdere 
Kadıköy 

Aydınlar 
Hedeyli 
Temrez 
Kadriye 
Çıkrıkçı 

1965 = 25 
1966 = 33 

+ 
58 Yekûn 

Karaca Kılavuz 
Bıyikali 
Işıklar 
Naip 

Kapaklı 

Karaalhmet 
Bakırca 
Misimi i 
Sarılar 

Gönence 
Ballı bucağı 
Gössüz 
Tozyorük 
Ahıevren 

Arzulu 

Aşağı Sevindikli 
İnanlı 

Büyükyoncalı 

Çukuryurt 
Safaalan 

Lahana 
Büyükkararlı 
Çerkez Müsellim 

Köşköy 
İğdeibağları 

25 aded 
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193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik geçioi 5 ve 6 nca maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki 11 . 12 . 1966 tarihli ve 724 sayılı Kanuna ek kanun 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 110 

Kabul edenler : 95 
Reddedenler : 15 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 73 
Açık üyelikler : 0 

tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasan kanunlaşmıştır.) 

[Kabul edenler] 

TABİİ ÜYELER 
Emamülah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Sezai O'Kan 
Muzaffer Yurdakuler 

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

ANKARA 
Turhan Kaparıb 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Sırrı U^uııhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Somunoğlıı 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

H A T A Y 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 

Cahit Okur er 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü* Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer O buz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşe oğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet, Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söykmezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
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CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 

Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Nadir Nadi 

Âdil Ünlü 
Sııad Hayri Ürgüplü 

AĞRI 
Salih Türkmen 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

İSTANBUL 
Mebruro Aksoley 

[Reddedenler] 

Fikret Gündoğan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 

Zihni Betil 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

[Oya kahlmıyanlar] 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlıı 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 

Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
M. Akif Tekin (İ. Ü.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BLNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şcrefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

DENlZLl 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Halûk Berkol 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

ÎZMÎR 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NIGDF 
Kudret Bayhan 

SAMSUN 
Rcfet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

VAN 
Fericl Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal (I.) 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında hava ulaş
tırmasına dair 28 Haziran 1966 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 

kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Teklif kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Selâlıattin Özgür 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayı ğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Osman Samı Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat S arlı cali 
Hasan Âli Türker 

üyo sayısı : 183 
Oy verenler : 121 

Kabul edenler : 121 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılm ıyanlar : 62 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı UzunhasanoğlU 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
^iya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğiu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arı buran 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulün ay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
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EİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Işptan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntas 

Zihni Betil 
TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğhı 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELt 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Nadir Nadi 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Oya katılmıyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) . 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin (İ. Ü.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadk 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal (İ.) 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 

• ^ • » 
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Nükleer Enerji Sahasında Hukukî Mesuliyete dair Sözleşmeyi tadil eden Ek Protokolün onaylan
masının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısına verilen oylanın sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Sezai O'Kan 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğhı 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğhı 

Üye sayısı •. 183 
Oy verenler : 117 

Kabul edenler : 117 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 66 

Acık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uca gök 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkeine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Bir and 
Ömer Lûtîi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza LTlusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Eteni Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

TİİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 
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SİNOP 
Suphi Battır 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylıemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz gün eş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin (İ. Ü.) 

Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

M. İhsan Topaloğlu 
HAKKÂRİ 

Necip Seyhan (İ. Ü.) 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 
İSTANBUL 

M. Erdoğan Adalı 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Nadir Nadi 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadla 
Ömer Er gün 
Hasan Kangal (İ.) 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner (t. Ü.) 

[Oya katılmıyanlar] 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

65 NCİ BİRLEŞİM 

1 . 6 . 1967 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Di

vanında açık bulunan bir Divan Kâtipliği se
cimi. 

B - ÎKÎNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

II I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
değişik geçici 5 ve 6 ncı maddelerinim değiştiril
mesi hakkındaki 11 . 2 . 1966 tarihli ve 7244 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Mecli
sinde kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 

komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/156; 
Cumhuriyet Senatosu 1/749) (S. Sayısı -. 926) 
[Dağıtma tarihi: 29 . 5 . 1967] 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da Hava Ulaştırmasına dair 28 Haziran 1966 ta
rihli Anlaşımamn ona yi anım asının uygun bulun
duğu hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan ımetni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân ve . 
Dışişleri, Turizmi ve Tanıtma komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/264; Cumhuriyet Se
natosu 1/734) (S. Sayısı : 927) [Dağıtma tarihi: 
30 . 5 . 1967] 

X 3. — Nükleer enerji sahasında hukukî me
suliyete dair Sözleşmeyi tadil eden Ek Protoko
lün onaylanmasının uygun bulun'duğu hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizmi ve Tanıtıma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/261; Cumhuriyet Senatosu 1/731) (S. 
Sayısı : 928) [Dağıtma tarihi: 30 . 5 . 1967] 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 32 ne i maddesine 6842 sayılı Ka
nunla eklenen (g) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan 'metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/152; Cumhuriyet Se
natosu 1/752) (S. Sayısı : 929) [Dağıtma tarihi: 
30 . 5 . 1967] 



Dönem : 1 
Toplantı : 6 C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki 1 1 . 2 * 1966 tarihli ve 7244 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1 /156; Cumhuriyet Senatosu 1 /749) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 112) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 20 . 4 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1/156,1590/7705 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 4 . 1967 tarihli 88 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki 11 . 2 . 1966 tarihli ve 7244 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fer ruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu tasarı 18 . 3 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
13, 14 ve 19 . 4 . 1967 tarihli 85, 86 ve 88 nci biri e simi e rinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 112) 

Malî ve iktisadi işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 15 . 5 . 1967 

Esas No: 1/749 
Karar No: 27 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyuruları 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 re 6 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 11.2.1966 tarihli ve 724 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, Ko
misyonumuzun 11 . 5 . 1967 tarihli toplantısında ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle tet
kik ve müzakere edildi. Bahis konusu kanun tasarısının genel gerekçesinde belirtilen hususlar ve il
gili bakanlık temsilcilerinin verdikleri bilgiler komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden, ta
sarı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

926 



— 2 — 
Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

Balıkesir 
II. Â. T ürker 

Bu raporda Sözcü 
Manisa 

E. riusoy 
Balıkesir 
M. Güler 

Sivas 
A. Çekemoğlu 

Erzurum 
O. Alihocacjil 

Afyon Karahisar 
M. K. Karaağaçhcğlu 

Artvin 
F. Alpaslan 

Afyon Karahisar 
A. Kar a yiğit 

İstanbul 
S. Akyürek 

Sakarya 
M. Tığlı 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plâtı Komisyonu 

Karar No. : 65 
Esas No. : 1/749 

Yüksek Başkanlığa 

24 . 5 . 1967 

Millet Meclisinin 19 . 4 . 1967 tarihli 88 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki 11 . 2 . 1966 tarihli ve 724 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, Mil
let Meclisi Başkanlığının 20 . 4 . 1967 tarihli ve 1590/7705 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına gönderilmekle. Komisyonumuzun 24 Mayıs 3 967 tarihli 25 nci Birleşiminde il
gili Bakanlık temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, 193 sayılı Gelir Yergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı maddeleri hüküm
lerinin değiştirilmesi hakkındaki 11 . 2 . 1966 tarihli ve 72i sayılı Kanunun 1 ve 2 nci madde
leri ile en az geçim ve götürü gider indirimi hadlerinin uygulama süresinde yapılan değişiklikle
rin, Ocak. ve Şubat 1966 ayları ile ilgili ücretlerin vergilendirilmesinde uygulanmamasını öngör
mektedir. 

Tasarının gerekçesinde, 193 sayılı Gelir Yergisi Kanununun 31 ve 63 ncü maddelerinde yazılı 
en az geçim ve götürü gider indirim hadlerinin uygulanmasını belirli süre ile takyideden deği
şik geçici 5 ve 6 ncı maddeleri sürelerinin ertelenmesi hakkında hazırlanan kanun tasarısının 
1 . 1 . 1966 tarihine kadar kanunlaşnıaması üzerine mezkûr tarihten sonra geçen sürelerde hiz
met erbabının Gelir Yergisi Kanununa göre elde ettikleri ücretlerin vergilendirilmesinde, indirim 
hadlerinin tanı tutarları ile uygulandığı ve tasarının kabul edildiği 11 . 2 . 1966 tarihine kadar 
tatbikatın bu şekilde cereyan ettiği belirtilmekte; ancak, 724 sayılı Kanunun yürürlük tarihinin 
1 . 1 . 1966 olarak kabul edilmesi dolayısiyle, Gelir Yergisi konusunda mükellef sayısı itiba
riyle en geniş zümreyi teşkil eden hizmet erbabının, kanunun yayınlandığı tarih ile yürürlük ta
rihi arasında geçen sürede elde ettikleri ücretlerden kesilen gelir vergilerinin düzeltme vo
liyle geri alınmasının zaruret haline geldiği, bu düzeltmelerin yapılmasının ise, mükellefleri ol
duğu kadar vergi dairelerini do birçok fuzulî muamelelerle uğraşmak mecburiyetinde bıraktığı, 
ifade edilmektedir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 926) 
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1966 yılının Ocak ve Şubat aylarında, gerçek usulde vergiye tabi hizmet erbabınca elde edilen 

ücretlerin vergilendirilmesinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 ve 63 neü maddelerinde 
yazılı en az geçim ve götürü gider indirim hadlerinin tam tntarlariyle nazara alınması, ve bu 
tutarlara göre tahsil edilen vergilerde her hangi bir düzeltme yapılmaması, yine bu aylar için 
fazla tahsil edilmiş bir vergi mevcut ise bu vergilerin de mevzuu usuller dairesinde ilgililere geri 
verilmek suretiyle mükellefiyet tesisinde eşitlik sağlanması hususlarını temin edecek olan tasarı, 
Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul

ması kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Kâtip ve ıbu rapor 
Başkan Sözcüsü 

İstanbul Tabiî Üye Tabiî Üye C. Bşk. Seç. Üye 
E. Adalı S. Küçük M. özgüneş R. Üner 

Kocaeli Rize Yozgat 
L. Tokoğlu O. M. Agun 1. Yeşilyurt 

Ankara 
M. Vural 

C. Senatosu (S. Sayısı : 926) 
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Millet Meclisinin kabul 

ettiği metin 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun değişik geçici 5 ve 6 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki 11 . 2 . 1966 tarihli ve 

724 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun değişik 
geçici 5 ve geçici 6 nci maddele
ri hükümlerinin değiştirilmesi 
hakkındaki 11 . 2 . 1966 tarihli 
ve 724 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci 
maddeleri ile en az geçim ve gö
türü gider indirimi hadlerinin 
uygulama sürelerinde yapılan 
değişiklikler, Ocak ve Şubat 
1966 ayları ile ilgili ücretlerin 
(götürü ücretler hariç) vergilen
dirilmesinde uygulanmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Maliye Bakanı yü
rütür. 

Malî ve iktisadi İşler Komisyo
nunun kabul ettiği metin 

193 sayılı Gelir Yergisi Kanunu
nun değişik geçici 5 ve 6 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki 11 . 2 . 1966 tarihli ve 

724 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun değişik geçici 5 ve 6 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki 11 . 2 . 1966 tarihli ve 

724 sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

«afr 

C. Senatosu (S. Sayısı : 926) 



Dönem : 1 A f t ^ 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : \ji/ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında hava ulaştırmasına dair 28 Haziran 1966 tarihli 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân ve Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/264; Cumhuriyet 

Senatosu 1/734) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 166) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5.4.1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı 1/264, 2738/14963 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 3 . 4 . 1966 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında ha
va ulaştırmasına dair 28 Haziran 1966 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 1 . 11 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edümi§ ve Genel Kuru
lun 3 . 4 . 1967 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı: 166) 

Bayındırlık, Ulaştırma ve imar - iskân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve 20 .4 .1967 
İmar - İskân Komisyonu 

Esas No: 1/734 
Karar No: 15 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında hava ulaş
tırmasına dair 28 Haziran 1966 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki ka
nun tasarısı, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleriyle Komisyonumuzda görüşülüdü. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hususlar ve gerekse Hükümet temsilcilerinin tamamlayı
cı mütalâalarından sonra, Komisyonumuz Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen 
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kabulüne, havalesi gereğince Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yük
sek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan Bu Kanuna Sözcü Kâtip 
Kars Muş Erzurum Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

M. Hazer 1. H. Bingöl 8. Hatun oğlu N. Nadi 

Bolu Çorum Malatya Manisa 
B. Arikan S. Yalçuk M. Z. Tulunay O. Süersan 

İmzada bulunamadı 
Sakarya 

O. Salihoğlu 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve 26 . 5 .'1967 
Tanıtma Komisyonu 

Esas No: 1/734 
Karar No: 27 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırmasına dair 28 Haziran 1966 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uj7gun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcileri de hazır bulundukları halde Komisyonumuzun 24 Ma
yıs 1967 günkü toplantısında incelendi ve görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar, Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden, tasa
rı Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Ancak, tasarıya faydalı olur gerekçesi ile aşağıda arz edilen konular temenni olarak sunulmuştur. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulma ile Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Temenniler : 
Bü}Tük yatırımlar için öngörülen Devlet masrafları (Beş Yıllık Plân) ile hudutlandırılmış oldu

ğundan ve yeni Beş Yıllık Plân da tasdikten geçmek üzere olduğu için şu hususların acele olarak 
dikkat nazarına alınmasını teklif ve tavsiye ederiz. 

A) Yeşilköy Hava Meydanının müstakbel hava trafik ve emniyet icaplarına göre yeniden ve en 
modern tarzda inşasına bu plânda ön verilmesi, 

B) Yeni uçak ihtiyacı, uçuş trafik kontrol ve muhabere ihtiyacı, emniyet ve kurtarma ihtiyaçla
rı, yolcu ve bagaj servisleri modern teçhizatı ışıklandırma, muvasala yolları, gümrük ve konak ilh... 
gibi tesisler masrafları olarak Beş Yıllık Plânda (miktarları henüz belli olmasa dahi) öngörülmesi te
min edilmelidir. 

C) Havacılıkta daima geri kalıyoruz. Çok yeni tayyareler ve feza uyduları muhabere ve elektronik 
cihazları ve teşkilâtı alıp yürümektedir. Bu gibi hususlar için de (ufak da olsa) bir teşkilâtın kurul
ması tavsiye edilir. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Babiî Üye Tekirdağ Balıkesir 

S. H. Ürgüplü A. Yıldız C. Tarlan E. Aka 

İstanbul Ankara Elâzığ Ağrı 
T. Ariburun H. O. Bekata C. Ertuğ S. Türkmen 

C. Senatosu (S. Sayısı : 927) 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Türîciye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Macaristan Halk Cumhuri
yeti Hükümeti arasında hava 
ulaştırmasına dair 28 Hazi
ran 1966 tarihli Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulun

duğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 28 Haziran 1966 
tarihinde Ankara'da imza edilen 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Macaristan Halk Cumhuri
yeti Hükümeti arasında Hava 
ulaştırmasına dair Anlaşmanın 
onaylanması uygun bulunmuş
tur. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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Cumhuriyet Senatosu Bayındır
lık, Ulaştırma ve imar ve iskân 

Komisyonunun kabul ettiği 
metin 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Macaristan Halk Cumhuri
yeti Hükümeti arasında hava 
ulaştırmasına, dair 28 Hazi
ran 1966 tarihli Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulun

duğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Diskleri, 
Turizm ve Tamtma Komisyo

nunun kabul ettiği metin 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Macaristan Halk Cumhuri
yeti Hükümeti arasında hava 
ulaştırmasına dair 28 Hazi
ran 1966 tarihli Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulun

duğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 927) 





Dönem : 1 
Toplan* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Nükleer enerji sahasında hukukî mesuliyete dair Sözleşmeyi tasdik 
eden Ek Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi 1/261; Cumhuriyet Senatosu 1/731) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 167) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5 . 4 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2698/14498-1/261 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLĞINA 

Mîllet Meclisinin 3 . 4 . 1967 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Nükleer enerji sahasında hukukî mesuliyete dair Sözleşmeyi tadil eden 
Ek Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Balkanı 

Not : Bu tasan 1 . 11 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 3.4. 1967 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 167) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve 26 . 5 .1967 
Tanıtma Komisyonu 

Esas No: 1/731 
Karar No: 22 

Yüksek Başkanlığa 

Nükleer enerji sahasında hukukî mesuliyete dair sözleşmeyi tadil eden Ek Protokolün onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcileri de hazır bulundukla
rı halde, Komisyonumuzun 24 . 5 . 1967 tarihli toplantısında incelendi ve görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden tasarı, 
Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

928 
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Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tabiî Üye 

S, M. Ürgüplü A. Yıldız 

İstanbul Elâzığ 
T. AriburuH C. Ertuğ 

Kâtip 
Tekirdağ 
C. Tarlan 

Sinop 
S. Batur 

Balıkesir 
E. Aka 

Ağrı 
8. Türkmen 

MlLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Nükleer enerji sahasında hukukî mesuliyete dair 
Sözleşmeyi tadil eden Ek Protokolün onaylan

masının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 299 sayılı Kanunla onaylanmış 
olan Nükleer enerji sahasında hukukî sorumlu
luğa dair Sözleşmeyi tadil eden, İktisadi İşbir
liği ve Kalkınma Teşkilâtınca kabul edilip, Hü
kümetimiz tarafından 10 . 4 . 1964 tarihinde 
imzalanmış bulunan Ek Protokolün onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Nükleer enerji sahasında hukukî mesuliyete dair 
Sözleşmeyi tadil eden Ek Protokolün onaylan

masının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 neü madde aynen kabul edilmiştir. 

mmm 
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Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine 
6842 sayılı Kanunla eklenen (g) fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 

raporları (Millet Meclisi 1/152; Cumhuriyet Senatosu 1/752) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 123) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 25 . 4 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı 1/152, 1513/7324 

CUMHIJRtYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 24 . 4 . 1967 tarihli 91 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa-
ri oy ile kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine 6342 sa
yılı Kanunla eklenen (g) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 14 . 3 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 17, 20 ve 24 . 4 . 1.967 tarihli 87, 89 ve 91 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 123) 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 15 . 5 . 1967 

Esas No. : 1/752 
Karar No: 28 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci mad
desine 6842 sayılı Kanunla eklenen (g) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı, Komisyonu
muzun 11 . 5 . 1967 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve mü
zakere edildi. 

Tasarının genel gerekçesinde belirtilen hususlar ve temsilcilerin verdikleri bilgiler Komisyonumuz
ca da uygun mütalâa edildiğinden, bahis konusu kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul 
edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

ma\w 
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Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek: 

Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

Balıkesir 
H. Â. Türker 

Erzurum 
O. Alihocagü 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 26 . 5 . 1967 

Karar No. : 66 
Esas No: 1/752 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 24 . 4 . 19*67 tarihli 91 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine 
6842 sayılı Kanunla eklenen (g) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı, Millet Meclisi 
Başkanlığının 25 . 4 . 1967 tarihli ve 1513/7324 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 24 Mayıs 1967 tarihli 25 nci Birleşiminde ilgili Bakan
lık temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, 6842 sayılı Kamınla, Zirai Mücadele Teşkilâtında çalışan elemanlara tanınan 
hakların, Veteriner Teşkilâtı elemanlarına da tanınmasını öngörmektedir. 

Gerekçede; millî ekonomimizin temel taşlarından ve milletçe beslenmemizde başlıca kaynak
lardan olan evcil hayvanlarımızın, gerek verim ve gerekse miktarlarının artırılmasının sağlan
ması, devamlı surette hastaliklariyle mücadele edilmesi, aşılama, seromlama gibi sağlık koruyu
cu tedbirlerin alınmasının, veteriner teşkilâtının başlıca görevleri arasında olduğu; 73 milyona 
yaklaşan hayvan servetimizin 33 çeşit salgın ve paraziter hastalıkları ile ikibini aşmıyan vete
riner hekim ve sağlık memurunun mücadele etmekte olduğu; beşbin veteriner hekime ihtiyaç 
duyulan memleketimizde, halen mevcut bin veterinerin emeklerinin karşılığı tam mânasiyle ve
rilemediğinden, Veteriner Fakültesine talebe bulmakta güçlük çekildiği belirtilmekte, ve memle
ketimiz hayvancılığının inkişafı bakımından, veteriner hekimlerimizin ve hayvan sağlık memurla
rımızın teşvik edilmelerinde zaruret olduğu ifade edilmektedir. 

Gerekçede belirtilen hususlar ve ilgili temsilcilerin verdikleri geniş malûmat muvacehesinde, 
tasarı, Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler, Komisyonumuzca da aynen kabul olunmuştur. 
III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulma

sı kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Kâtip ve bu rapor 
Başkan Sözcüsü 
İstanbul Tabiî Üye Tabiî Üye C. Bşk. Seç. Üye 

E. Adalı S. Küçük M. Özgüneş E. Üner 
Ankara Kocaeli Eize Yozgat 

M. Vural L. Tohoğlu O. M. Agun t. Yeşilyurt 

Bu raporda Sözcü 
Manisa Balıkesir Sivas 

R. ülusoy M. Güler A. Çekemoğlu 

Afyon Karahisar Afyon Karahisar Sakarya 
M. K. Karaağaçlıoğlu A. Karayiğit M. Tığlı 

Artvin İstanbul 
F. Alpaslan §. Akyürek 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

C. Senatosu (S. Sayısı : 929) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla ek

lenen (g) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci mad
desine 6842 sayılı Kanunla eklenen (g) fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

g) İştirakçiler 

Tarım Bakanlığı Zi
rai Mücadele ve Ka
rantina Teşkilâtı ile 
Veteriner Teşkilâtın
da vazife gören me
mur ve hizmetlilerin. 

Hizmetin geçtiği 
yerler 

Zirai mücadele ve 
zirai karantina tek
nik ve idari işleri ile 
salgın, bulaşıcı, pa-
raziter hayvan has-
talıklariyle mücade
le işlerinde. 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımını takibeden 
ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Malî ve İktisadi îşler Komisyonunun kabul 
ettiği metin 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla ek

lenen (g) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen abul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edibniştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 929) 
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Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla ek

lenen (g) fıkrasının değiştirilmesine dair 
Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 929) 





Dönem : 1 Ö O 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : }J6 

€974 sayılı Türkiye Kömür İsletmeleri Kurumu Kanununun 2 nci 
maddesinin (B) fıkrasının 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) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 124) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 19 . 4 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 1421/6648 -1/144 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 17 . 4 . 1967 tarihli 87 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanununun 2 nci mad
desinin (B) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
F. Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

NOT: Bu tasarı 27 . 2 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 27 . 7 . ; 1 . 8 . ; 26 . 11 . 1966, 14 ve 17 . 4 . 1967 tarihli 120, 122, 24, 84 ve 87 nci 
birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 3Ieclisi S. Sayısı: 124) 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 10 . 5 . 1967 

Esas No. 1/748 
Karar No. 26 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanununun 
2 nci maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı, Komisyonumuzun 4 . 5 . 1967 
tarihli toplantısında ilgili bakanlık temsilcilerininde iştirakiyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının genel gerekçesinde belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri ta
mamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmekle beraber metne vuzuh vermek 
maksadiyle tasarının 1 nci maddesinin (B) fıkrasının ikinci bendinin son satırındaki, «çeşitleri» 
^kelimesinden sonra, «TKİ ce hazırlanacak teknik şartname ve yönetmelik esasları dairesinde» cüm-



— 2 — 
leşinin ilâvesi uygun görüldüğünden madde bu şekilde tadilen, diğer maddeler Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
Balıkesir Gaziantep Balıkesir Manisa 

II. Â. Türker Z. İslâm M. Güler F. Ulusoy 

Sivas Erzurum Afyon Karahisar Afyon Karahisar 
A. Çekemoğlu O. Alihocagil M. K. Karaağaçlıoğlu A. Karayiğit 

Konya Giresun İstanbul 
A. Onar Kanuna prensibolarak muhalifim, §. Akyürek 

gerekçesini tevdi edeceğim 
1. Topaloğlu 

Muhalefet Şerhi 

Cumhuriyet Senatoisu Malî ve İktisadi İşler Komisyonu Başkanlığına 
6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fıkrasının 

değiştirilmesine dair tasarısını aşağıdaki hususlar dolayısdyle muhalif kaldım. 
1. T. K. İ. nkı özel teşebbüs elinde bulunan linyitleri alıp kendi depolarında sattırmak, özel 

teşebbüs ile Devlet Sektörü arasında ikincisinin aleyhine bir çok zararlar doğuracak ve lüzumsuz 
dedikodu ve Devlet müessesesini yıpratıcı hâdiselere yol açacaktır. Linyitler bilindiği veçhile 
kolaylıkla toz haline gelen ve uzun süre stok halinde tutulduğu zaman yanma tehlikesi ile karşı 
karşıya kalır. Esasen bugün her linyit ruhsatı alan vatandaş maden işletmeciliği yapacak nite
likte değildir. Bunların durumu daha başka karışıklıklar doğurur. Dedikodulara yol açar. 

2. Devlet Sektörü halen 2,5 milyon ton kadar linyit üretmektedir. Özel sektör ise 1,5 milyon 
ton üretir. Kömür ve kömür gibi sanayi ve sanayi hammaddesi kaynağı teşkil eden bir meta Dev
let eli ile işletilmelidir. Bu anasanayie girer. Ama bugünkü şartlar içinde dahi 1,5 milyon ton 
linyit üreten özel teşebbüs kendisi bir tevzi teşkilâtı kurarak kömürünü satmalıdır. Hükümet 
burada yardımcı olabilir. 

Giresun Senatörü 
İhsan Topaloğlu 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân 

Komisyonu 
Esas No. : 1/748 25 . 5 . 1967 

Krar No. : 67 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 17 . 4 . 1967 tarihli 87 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşlerek 
işari oy ile kabul edilen, 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanununun 2 nci mad
desinin (B) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 
19 . 4 . 1967 tarihli ve 1421/6648 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderil-

C. Senatosu (S. Sayısı : 930) 
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m ekle, komisyonumuzun 25 Mayıs 1967 tarihli 26 ncı Birleşiminde ilgili bakan da hazır bulun
duğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I- Tasarı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna, özel sektör maden kömürlerini de satınalmak 
imkânının verilmesini öngörmektedir. Gerekçede; kurumun istihsal etmekte olduğu kömürlerin ih
tiyacı karşılamaya kifayet etmediği, bilhassa büyük şehirlerimizde, son yıllarda çok erken olarak 
hissedilmeye başlanan yakıt sıkıntısının giderilmesi zarureti muvacehesinde TKİ Kurumunun, 
senenin her .mevsiminde özel sektöre ait linyit kömürlerini de satmalıp stoklarna-sı ve bunları 
her an müşteriye satabilme imkânlarına sahip bulunmasının zorunlu görüldüğü; gerçekten, özel 
kömür madenleri ocak sahiplerinin, kömürlerinin büyük bir kısmının bilhassa yaz aylarında 
TKİ Kömür Satış ve Tevzi Müessesesmce satınahnarak müessese aracılığı ile halka intikalini 
talebettikleri; kurumun da, resmî sektör maden kömürleri yanı sıra özel teşebbüsün maden kö
mürlerini de Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi depolarında sattırmayı arzu etmesine rağmen, 
mevzuatın mer'i şekli ile buna imkân bulamadığı ve kışın en şiddetli aylarında halkın mahrukat 
sıkıntısının giderilmesinde âzami güçlükle karşı karşıya kaldığı belirtilmektedir. Bu itibarla, 
mevzuata, özel sektör maden kömürlerinin de satmalınmasına imkân veren bendin ilâvesinin 
faydalı ve zaruri görüldüğü, yine gerekçede ifade olunmaktadır. 

Gerekçede belirtilen hususlar ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının verdiği geniş malûmat 
muvacehesinde, tasarı, komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler, komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul

ması kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İstanbul 
E. Adalı 

Bu rapor sözcüsü 
Aydın 

İ. C. Ege 

Sözcü 
İstanbul 

O. Gümüşoğlu 

Kâtip 
Tabiî Üye 
Muhalifini 

Muhalefet şerhim eklidir 
8. Küçük 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ankara 
R. Üner T. Kapanh 

Ankara 
Muhalifim 

Söz halkkum saklıdır 
M. Vural 

Ordu 
Söz hakkım mahfuzdur 

§. Koksal 

Bize 
O.M. Agun 

Yozgat 
1. Yeşilyurt 

Muhalefet Şerhi 

Yeraltı servetlerinin verimli şekilde işletilmesi, büyük sermaye, teknik bilgi ve teknik perso
nel ile mümkün olabilir. Halen memlekette özel sektörün bu kapasiteye gelemediği maalesef bir 
gerçektir. Bu şartlar altında, özel sektörün üreteceği linyitlerin, yeraltı servetlerinin verimli şe
kilde işletilmemesi ve heder olmasını muclibolacağı kanisiyle bu kanuna muhalifim. 

Sami Küçü'k 
Tabiî Senatör 

C. Senatosu (S. Sayısı : 930) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 

metin 

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

değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 22 . 5 . 1957 
tarihli ve 6974 sayılı Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumu Ka
nununun 2 nci maddesinin (B) 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

B) Yukarıdaki fıkrada ya
zılı maden kömürlerinden kok, 
briket gibi diğer nevi kömürler 
ve bilcümle tâli maddeler imal 
ve istihsal etmek; 

Devlet, özel idare ve beledi
yelerin ve bunlara bağlı işlet
melerle, İktisadi Devlet Teşek
külleri ve müesseselerinin, özel 
teşebbüsün ve TKİ iştirakleri
nin istihsal ettiği (A) fıkrasın
da yazılı kömürler ve bunlar
dan elde edilen kok ve briket 
kömürlerini ve koklaşma esna
sında elde edilen tâli maddeleri 
ile bitümlü çeşitleri alıp sat
mak. 

MADDE 2. — Bu kanun ya- i 
yımı tarihinde yürürlüğe girer. ! 

MADDE 3. — Bu kanun hü- I 
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. I 

Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
iktisadi işler Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

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

değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 22 . 5 . 1957 
tarihli ve 6974 sayılı Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumu Ka
nununun 2 nci maddesinin (B) 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

B) Yukarıdaki fıkrada ya
zılı maden kömürlerinden kok, 
briket gibi diğer nevi kömürler 
ve bilcümle tâli maddeler imal 
ve istihsal etmek; 

Devlet, özel idare ve beledi
yelerin ve bunlara bağlı işletme
lerle, İktisadi Devlet Teşekkül
leri ve müesseselerinin, özel te
şebbüsün ve TKİ iştiraklerinin 
istihsal ettiği (A) fıkrasında 
yazılı kömürler ve bunlardan 
elde edilen kok ve briket kö
mürlerini ve koklaşma esnasın
da elde edilen tâli maddeleri ile 
bitümlü çeşitleri TKİ ce hazır
lanacak teknik şartname ve yö
netmelik esasları dairesinde alıp 
satmak. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

• II ^İBfci • • 

. Senatosu (S. Sayısı : 9: 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plân Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

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

değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

30) 


